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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3029

Καταλυτικός ο ρόλος της εκπαίδευσης
στον τομέα της απασχόλησης

Στο μάτι του κυκλώνα
οι εργολάβοι οικοδομών

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΓεΣΥ: Καταιγισμός πυρών
κατά της στάσης του ΠΙΣ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Μια νέα προοπτική
για την κοινωνική Ευρώπη
Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
Γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Σελ. 3

ΓεΣΥ ΤΩΡΑ
√ Η έγκαιρη λειτουργία του Σχεδίου αποτελεί βαρόμετρο
αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος

•
Ώρα ευθύνης για τον κάθε ιατρό
ξεχωριστά, τονίζει η ΣΕΚ σε ανακοίνωση της. Μερίδα της ηγεσίας
του ΠΙΣ αντιμάχεται το ΓεΣΥ
καταγγέλλει ο ΟΑΥ. Όσοι διαφωνούν με το Γενικό Σχέδιο Υγείας
να απέχουν αλλά να μην
εμποδίζουν.
Σελ. 7

Aπόλυτα επιτυχής η 24ωρη παγκύπρια απεργία στις Κατασκευές

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ: ΦΡΑΣΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΣΤΗΝ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν σε περίπτωση που σύντομα
δεν επιλυθεί η διαφορά, διαμήνυσαν με αποφασιστικότητα οι συντεχνίες

Η φτώχεια εκτρέφει
την εγκληματικότητα
Η ανεργία και οι χαμηλές αμοιβές
έχουν συμβάλει στη φτώχεια που
καταδυναστεύει το 25% περίπου
των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό
επισημαίνει ο γγ της ETUC Λούκα
Βισεντίνι τονίζοντας την ανάγκη
αύξησης των μισθών και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων
απασχόλησης
Σελ. 11

ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ:
Ανοδική η οργανωτική πορεία
στην μετά κρίση περίοδο
Σελ. 9

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Π

αρέλυσε στις 13 Φεβρουαρίου η
οικοδομική βιομηχανία καθώς σύσσωμοι οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο
τομέα των κατασκευών συμμετείχαν
στην 24ωρη προειδοποιητική απεργία
που κήρυξαν από κοινού οι συντεχνίες
ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Οι χιλιάδες απεργοί

διαμήνυσαν προς κάθε κατεύθυνση ότι
δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλο την
εργοδοτική πειρατεία και γενικότερα το
καθεστώς της αρρύθμιστης αγοράς
εργασίας που κάνει θραύση τον τελευταίο καιρό στον τόπο μας θυματοποιώντα χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι επαρχιακές συνελεύσεις των οικοδόμων που πραγματοποιήθηκαν ανήμερα
της απεργίας, έχουν εξουσιοδοτήσει τα
διοικητικά συμβούλια των κλαδικών
συντεχνιών να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων σε περίπτωση που δεν επιλυθεί σύντομα η διαφορά. Οι συντεχνίες επιρρίπτουν στους
Εργολάβους την αποκλειστική ευθύνη
για την εργασιακή αναστάτωση που
επικρατεί στην οικοδομική βιομηχανία
και τους καλούν να σεβασθούν τον
θεσμό των συλλογικών συμβάσεων και
τα συμφωνηθέντα που αφορούν την
νομοθετική ρύθμιση των βασικών όρων
απασχόλησης.
Σε κοινή ανακοίνωση των κλαδικών
συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, τονίζεται ότι η απεργία έχει ξεσκεπάσει πλήρως στα μάτια της κοινής γνώμης την
τεράστια ευθύνη που φέρει η ηγεσία της
Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου, ΟΣΕΟΚ, για τα φαινόμενα
εργασιακής εκμετάλλευσης που καταδυναστεύουν τον κατασκευαστικό
κλάδο.

Σελ. 8, 9

Ο εργοδοτικός ετσιθελισμός απειλεί την εργατική ειρήνη

Η

εργατική ειρήνη και η εργασιακή ομαλότητα τόσο
στην οικοδομική βιομηχανία όσο και στη ξενοδοχειακή, βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού. Η εργοδοτική πλευρά θα πρέπει να σεβαστεί την υπογραφή
της για να επιστρέψει η ομαλότητα στις οικοδομές,
ενώ στα ξενοδοχεία οι εργοδότες θα πρέπει να
συναινέσουν μέσα από διάλογο στην ποιοτική ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που έληξε το
Δεκέμβριο του 2018.
Την ίδια στιγμή και δυστυχώς ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια στη ξενοδοχειακή βιομηχανία υπάρχουν εξευτελιστικοί μισθοί, υπάρχει εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας, υπάρχει σοβαρός αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των λίγων ξενοδόχων που εφαρμόζουν τα εργασιακά θέσμια και των πολλών που τα
παραβιάζουν, και όλα αυτά βέβαια αντανακλούν σε
βάρος της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
που προσφέρει η χώρα μας.

Καλείται ως εκ τούτου η εργοδοτική πλευρά να συμβάλει στην ανανέωση της σύμβασης με τρόπο που θα
αίρεται η κάθε είδους εκμετάλλευση της ανθρώπινης
εργασίας και με τρόπο που θα αποκαθίσταται η ποιότητα στους όρους απασχόλησης.

• Οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία
σπρώχνονται προς βίους παράλληλους
Τα όσα δυστυχώς συμβαίνουν τόσο στην οικοδομική
όσο και στη ξενοδοχειακή βιομηχανία που είναι οι
ατμομηχανές της ανάπτυξης, αποτελούν πρόκληση
για το ίδιο το κράτος το οποίο πρέπει να σταματήσει να παρακολουθεί και να ανέχεται τον εργοδοτικό
ετσιθελισμό.
Ιδιαίτερα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, πρέπει να

υπάρξει διακριτική παρακολούθηση όλων των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα και από το νεοσυσταθέν
υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο έχει καθοριστικό
ρόλο να διαδραματίσει αναφορικά με την ποιότητα
του τουριστικού μας προϊόντος, το οποίο δεν μπορεί
να βελτιώνεται ενόσω υπάρχει εργασιακή εκμετάλλευση και ελλειμματική εφαρμογή της συλλογικής
σύμβασης.
Ευελπιστούμε πως, από τη θεωρητική στήριξη θα
περάσουμε στην πραγματική και αποτελεσματική
υποστήριξη γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του
τόπου και της οικονομίας.
Είναι η ώρα να αποδείξει η εργοδοτική πλευρά πως,
πράγματι, το εργατικό δυναμικό αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αποδίδοντας του αυτό που πραγματικά του αναλογεί
μέσα από τη συμβολή του στο παραγόμενο προϊόν.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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@

Ε

ργασιακή εκμετάλλευση
στην οικοδομική βιομηχανία ΤΕΛΟΣ
Δυναμική και ακαριαία θα είναι η
συντεχνιακή απάντηση σε κάθε
αυθαιρεσία

*

Ρ

έει άφθονο το χρήμα στην εκτροφή
της ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑΣ
Έως πότε αυτή η γάγγραινα θα
συνεχίσει να μολύνει ένα βασικό κοινωνικό πυλώνα;

*

Γ

εννά προσδοκίες για υλοποίηση του
ΓεΣΥ η αταλάντευτη στάση του προέδρου της Δημοκρατίας
Ας ελπίσουμε ότι το ιερό αγαθό της
υγείας θα απεμπλακεί από τη δίνη
των συμεφερόντων

*

Α

ποκλειστική ευθύνη για την απεργιακή καταιγίδα στην οικοδομική
φέρουν οι ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Κι αν δεν συνετισθούν νάναι βέβαιοι
ότι επέρχεται σύντομα τυφώνας

*

Τ

ο θέμα ΟΥΖΟΧΟ αποτυπώνει
εύγλωττα ότι οι Στάβλοι του Αυγεία
μολύνουν όλα τα μήκη, πλάτη και βάθη
της καθημερινότητας μας
Αναζητείται ένας σύγχρονος Ηρακλής για να ξεβρωμίσει τον τόπο

*

Ι

σχυρότατο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ πλήγμα δέχονται οι Κύπριοι ταξιδιώτες προς την
Ελλάδα μετά το κλείσιμο της Cobalt
Το κράτος καλείται να παρέμβει πάραυτα για διόρθωση της προκληθείσας
στρέβλωσης

Κ

λειδί ανάπτυξης η βελτίωση της
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ η οποία στην
Κύπρο είναι χαμηλή σε σχέση με την Ε.Ε
Ευθύνη Κυβέρνησης – Εργοδοτών να
πάρουν τα αναγκαία μέτρα

*

Η

μάσκα του Παγκύπριου Ιατρικου
Συλλόγου, ΠΙΣ, έπεσε
Ο λαός τώρα ξέρει ποιοι και για ποιο
λόγο παίζουν με την υγεία του

Φ

οβερά πράγματα ακούμε για τα
μεγαλοσυμφέροντα στον τομέα της
ΥΓΕΙΑΣ
Το κράτος καλείται να κυνηγήσει τον
κάθε πλουτοκράτη που φοροδιαφεύγει

*

Ώ

ρα ευθύνης για τον κάθε ΙΑΤΡΟ
ξεχωριστά όσον αφορά τη λειτουργία του ΓεΣΥ
Τα ψέματα τελείωσαν, ο καθένας θα
κριθεί από τη στάση του

*

Ν

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

α απέχουν από το ΓεΣΥ όσοι διαφωνούν, αλλά να μην το εμποδίζουν
Πολύ εύστοχος ο τίτλος πρόσφατου
κύριου άρθρου του Φιλελεύθερου

Η

ΣΕΚ δεν μπορεί να περιμένει άλλο
στο θέμα της πάταξης της
ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Βουλή καλείται να ψηφίσει επειγόντως το σχετικό νομοσχέδιο.

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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Οι Εργολάβοι Οικοδομών στο μάτι του κυκλώνα

Σ

ε μια περίοδο που η Κυπριακή οικονομία πέρασε από τη φάση της ανάκαμψης στην τροχιά της ανάπτυξης, με
λύπη παρατηρούμε πως οι Εργολάβοι
Οικοδομών με την όλη στάση τους δεν
διευκολύνουν καθόλου την εδραίωση
θετικού κλίματος στις εργασιακές σχέσεις το οποίo έχει απόλυτη ανάγκη ο
τόπος. Η Ομοσπονδία Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ΟΣΕΟΚ, όχι μόνο δεν
προσπάθησε να αποτρέψει την εργασιακή
κρίση που σοβούσε
εδώ και καιρό, αλλά
τουναντίον με την όλη
στάση της πυροδότησε ένταση η οποία
οδήγησε στην 24ωρη
προειδοποιητική
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
απεργία των οικοδόΑρχισυντάκτη
μων στις 13 Φεβρουα«Εργατικής
ρίου 2019.
Φωνής»
Μετά την απεργία η
xenis.xenofontos@
οποία ήταν μαζικόsek.org.cy
τατη, η ΟΣΕΟΚ σε μια
προσπάθεια
να
δικαιολογήσει τη στάση της έσπευσε να
δηλώσει την ετοιμότητα της για διάλογο
τονίζοντας πως «διάλογος δεν μπορεί
να αναπτυχθεί ενόσω θα υπάρχουν
απειλές και αναταραχές» προειδοποιώντας ταυτόχρονα για «οδυνηρά συνεπακόλουθα από μια ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας», διαμηνύοντας παράλληλα
ότι «η απεργία στοίχισε σε όλους

πολλά.»
Είναι γεγονός ότι η απεργία στην οικοδομική βιομηχανία στοίχισε σε όλους.
Όμως, την αποκλειστική ευθύνη γιαυτή
την εξέλιξη φέρει η ηγεσία της ΟΣΕΟΚ η
οποία επιτρέπει στα μέλη της να παραβιάζουν ασύστολα τη συλλογική σύμβαση εκτρέφοντας έτσι την αδήλωτη
εργασία και την εργασιακή εκμετάλλευση. Πέραν τούτου, η ηγεσία της ΟΣΕΟΚ,
επέδειξε πρωτοφανή αρνητικότητα

• Φέρουν αποκλειστική ευθύνη
για την εκδηλούμενη εργασιακή
αναταραχή στον τομέα
των Κατασκευών
στην υιοθέτηση της καταρχήν συμφωνίας την οποία η ίδια προσυπόγραψε με
τις κλαδικές συντεχνίες και η οποία
προνοεί νομοθετική ρύθμιση βασικών
όρων των συλλογικών συμβάσεων, με
αιχμή το 38ωρο εβδομαδιαίο ωράριο
εργασίας, το φιλοδώρημα, τις εορτές αργίες και το Ταμείο Προνοίας. Ας
σημειωθεί ότι ο διάλογος για ετοιμασία
του σχετικού προσχεδίου νόμου ήταν
μαραθώνιος και διήρκησε πέραν των
επτά ετών. Δικαίως λοιπόν σήμερα, οι
εργαζόμενοι που έκαναν αιματηρές
οικονομικές θυσίες κατά την περίοδο
της κρίσης για να ορθοποδήσει η οικοδομική βιομηχανία, είναι εξοργισμένοι
με την ΟΣΕΟΚ η οποία δεν επέδειξε ίχνος
σεβασμού προς το εργατικό δυναμικό

του κλάδου και τις συντεχνίες που το
εκπροσωπούν.
Ήλθε η ώρα, λοιπόν, οι Εργολάβοι να
καταλάβουν ότι η κρίση πέρασε και
τώρα που η οικονομία ανθεί ιδιαίτερα
στον κλάδο των κατασκευών, οι συντεχνίες δεν είναι διατεθειμένες να αφήσουν τους επιτήδειους εργοδότες να
αλωνίζουν ανενόχλητοι επαναφέροντας μεσαιωνικές καταστάσεις στην
αγορά εργασίας. Γιαυτό, καλά θα
κάνουν να μην μέμφονται τις συντεχνίες
για τις ζημιές που επέφερε η πρόσφατη 24ωρη απεργία. Ας μέμφονται τους
ίδιους τους εαυτούς τους για την ανεύθυνη στάση τους έναντι των εργαζομένων και της οικονομίας του τόπου.
Παράλληλα, θα πρέπει να προβούν στις
ενδεδειγμένες διορθώσεις έτσι ώστε να
αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, τόσο
μεταξύ των εργαζομένων, όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων, για να επέλθει η
ρύθμιση στην αγορά εργασίας στις
οικοδομές και κατεπέκταση η εργασιακή
ειρήνη.

Καταλυτικός ο ρόλος της εκπαίδευσης στον τομέα της απασχόλησης

H

εκπαίδευση ως ευρεία έννοια καταπιάνεται με όλες τις δραστηριότητες
που έχουν σκοπό την επίδραση με
συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη των
ανθρώπων.
Αποτελεί σημαντικό
εργαλείο που μπορεί
να συμβάλει δημιουργικά ώστε θέσεις και
απόψεις περί Ισότητας να εμπεδώνονται
Της Δέσποινας
στις
συνειδήσεις,
Ησαΐα
ε
ξ
ο
υ
δ
ε
τ
ε
ρώνοντας
Γρ. Τμήματος
από την παιδική ηλιΕργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
κία παγιωμένες νοοdespina.isaia@sek.org.cy τροπίες που δημιουργούν μια λανθασμένη
εικονική πραγματικότητα.
Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η
εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και
μεθοδολογία εξέλιξης, μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό και σημαίνοντα
ρόλο ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης. Η σχέση της με την αγορά
εργασίας θα πρέπει να είναι αλληλένδετη, αφού μέσω της εκπαίδευσης διαμορφώνονται κοινωνικοί ρόλοι και ανα-

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

πτύσσεται η κριτική σκέψη των παιδιών
που θα είναι τα αυριανά ενεργά μέρη
της ευρύτερης κοινωνίας.
Ο ρόλος του Σχολείου, να παρέχει
βάσεις μέσω ενός σταθερού συστήματος γνώσεων, συμβάλει στην αποτροπή
αναπαραγωγής λανθασμένων αντιλήψεων που στο πέρασμα του χρόνου κρί-

δύο φύλων επηρεάζουν άμεσα και τις
επαγγελματικές τους επιλογές, με αποτέλεσμα ο διαχωρισμός επαγγελμάτων
σε γυναικεία και αντρικά οδηγεί αναπόφευκτα στο χάσμα αμοιβών.

• Ο ρόλος του Σχολείου,
συμβάλει στην παραγωγή
ορθών αντιλήψεων

Ως ΣΕΚ, φρονούμε πως το Υπουργείο
Παιδείας θα πρέπει να δώσει έμφαση
στο ζήτημα της μετεκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύουν μέσα από το
μάθημα τους ουσιώδη μηνύματα που
καλλιεργούν την ανθρώπινη σκέψη.

νονται ως ορθές και λογικές. Θα ήταν
ωστόσο χρήσιμο να λεχθεί όπως ότι
χτίζει το σχολείο δεν πρέπει να το χαλά
το οικογενειακό περιβάλλον και ως εκ
τούτου η συνεργασία και των δύο είναι
εκ των ων ουκ άνευ.

Επιβάλλεται να γίνουν τομές στον επαγγελματικό προσανατολισμό για να
υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση των
νέων και των γονιών τους ώστε να επιλέγονται τα επαγγέλματα προοπτικής,
που να αναδεικνύουν τις ικανότητες και
των δυο φύλων.

Μολονότι το επίπεδο γνωσιολογίας
γυναικών και ανδρών έχει σχεδόν εξισωθεί, (στην Κύπρο οι γυναίκες υπερτερούν κατά πολύ διδακτορικών τίτλων
από τους άνδρες), φαίνεται πως οι διαφορετικές εκπαιδευτικές επιλογές των

Όλα αυτά ως εισαγωγικό ερέθισμα το
οποίο ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσει
όλους όσους εμπλέκονται με τα θέματα
της εκπαίδευσης και της ισότητας ώστε
από κοινού να επιδιώξουμε να δούμε το
συντομότερο απτά οφέλη.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2/2019
Λέοντος επισκόπου
Κατάνης, Νεμεσίου &
Ποταμίου μαρτ.
κυπρίων.

ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019
Τιμοθέου εν Συμβόλοις,
Ευσταθίου Αντ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2/2019
Εύρεσις λειψάνων των Μ
αρτύρων εν Ευγενίου,
Αθανασίου ομ., Ανθούσης
& Συνετού Βαραδάτου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2/2019
Πολυκάρπου επ., Σμύρνης ιερομ.,, Κλήμεντος
μάρτ., Γοργονίας οσίας,

Προτερίιου Αλεξανδρείας Δαμιανού Εσφιγμ.

επ., Σκοπέλου, Μαρ-

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2/2019
Α & Β εύρ. τιμίας κάρας
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάνννου.

ας της Κύπρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/2/2019

Θεοκλήτου μ., Φωτεινής

Ταρασίου Κ/λεως, Αλεξάνδρου μάρτ. Ρηγίνου

Σαμαρείτιδος Ιωάννου

κέλλου επισκ. ΑπαμείΤΡΙΤΗ 26/2/2019
Πορφυρίου επ. Γάζης,

νεομ.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Μια νέα προοπτική για την Κοινωνική Ευρώπη
η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

EYΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

Ικανοποιημένοι από τη ζωή
τους οι Κύπριοι
• Ωστόσο δεν εμπιστεύονται τα κόμματα

Τ

ο 85% των Κυπρίων δηλώνουν ικανοποιημένοι
από τη ζωή τους – ποσοστό που βρίσκεται πολύ
κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (83%) – με τους Ιρλανδούς να είναι οι πιο ικανοποιημένοι στην Ευρώπη
(97%) και τους Έλληνες να είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους (μόνο 49% των Ελλήνων
δηλώνουν ικανοποιημένοι).
Οι νεαρότερες ηλικίες στην Κύπρο δηλώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης: 15-24 ετών κατά 97%
ικανοποιημένοι, 25-39 ετών 83%, 40-54 ετών 87%
και άνω των 55 ετών κατά 79%.
Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στο τακτικό ευρωβαρόμετρο (Φθινόπωρο 2018, Εθνική Ανάλυση) που
παρουσίασε πρόσφατα στη Λευκωσία ο Επικεφαλής
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος.

Η

Συμφωνία για τη δημιουργία
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας αποτελεί πρόοδο στην προσπάθεια για πρακτική εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, μέσα από τον
οποίο προωθούνται ο ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, οι δίκαιες συνθήκες
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ανάμεσα σε άλλα και των
μισθών, όπως επίσης και η κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση.
Αναντίλεκτα, αυτή η εξέλιξη θεω-

Liina Carr (Συνομοσπονδιακή Γραμματέας), αναδεικνύοντας τη δυνατότητα που παρέχεται για ρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων αναχαιτώντας φαινόμενα ψευδοαυτοαπασχόλησης και των λεγόμενων
επιχειρήσεων «του γραμματοκιβωτίου».
Η άμεση επικύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου
και των κρατών μελών είναι επιβεβλημένη, τόσο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όσο και από το ίδιο το
Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι ώστε να προωθηθεί ο κανονισμός για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής
Εργασίας.

Επίσης, στην Κύπρο καταγράφεται σε σχέση με έξι
μήνες πριν, μια μικρή αύξηση της τάξης του 3% της
εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που
τώρα φτάνει το 41%, αλλά ακόμα 52% των Κυπρίων
(μέσος όρος ΕΕ: 48%) εξακολουθούν να λένε ότι δεν
εμπιστεύονται την ΕΕ.
Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι η θετική εικόνα των
Κυπρίων πολιτών έναντι στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε
σχέση με τις αρχές του 2018, προσθέτοντας ότι
“γενικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι πιο θετικοί, επιδεικνύουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ΕΕ,
πιο αισιόδοξοι για το μέλλον της Ευρώπης”. Σημείωσε, απαντώντας σε ερώτηση, ότι είναι προφανές ότι
η οικονομική κρίση στην Κύπρο επηρέασε τη γνώμη
των πολιτών.
Ένα μεγάλο ποσοστό (84%) των Κυπρίων δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα (10% μάλλον εμπιστεύονται), 67% δεν εμπιστεύονται την Βουλή και 63%
δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση (11% και 17% αντίστοιχα περισσότεροι από την άνοιξη του 2018). Το
μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης λαμβάνει ο
στρατός (μάλλον εμπιστεύομαι είπαν 61%) και η
αστυνομία (52%).

3

γοντας τη συνεργασία ανάμεσα
στα κράτη μέλη για την εφαρμογή
και επιβολή της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας.
Παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία
παρουσιάζει περιορισμούς ως
προς τον ρόλο της Αρχής στις διεθνείς μεταφορές, όπου υπάρχουν
πολλές καταπατήσεις δικαιωμάτων, εντούτοις έχουν προκύψει
σημαντικά και θετικά στοιχεία
όπως για παράδειγμα και ανάμεσα
σε άλλα,
- Η δυνατότητα των εργοδοτών και
των συντεχνιών να προωθούν
προς την Αρχή συγκεκριμένες περιπτώσεις.

√ Η ΣΕΚ θα συνδράμει στη στήριξη
της προσπάθειας για στέγαση
της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην Κύπρο
√ Η Ε.Α.Ε. θα συμβάλει αποφασιστικά
στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Του Αντρέα Φ. Μάτσα
Γενικού Γραμματέα ΣΕΚ
ρείται ως θετικό βήμα στον αγώνα
που καταβάλλει το συνδικαλιστικό
κίνημα για στήριξη των εργαζομένων και πάταξη φαινομένων
καταπάτησης των δικαιωμάτων
και της αξιοπρέπειας τους.
Σαφής και ενδεικτική ως προς τη
σημασία αυτού του νέου επιτεύγματος είναι η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλωντ
Γιούγκερ – «Στόχος της Αρχής είναι
να διευκολύνει το έργο των κρατών
μελών και να διασφαλίσει δικαιοσύνη και αξιοπιστία στην ενιαία
αγορά».
Στην ίδια βάση αισιοδοξίας βρίσκεται και η τοποθέτηση της
εκπροσώπου της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)

Αναντίλεκτα, η άμεση δημιουργία
της Αρχής θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στη βελτίωση της εικόνας που υπάρχει ανάμεσα στους
Ευρωπαίους πολίτες, ως προς την
κοινωνική διάσταση της ΕΕ, ενώ
παράλληλα θα ενδυναμώσει τα
δικαιώματα των εργαζομένων:
- Υποβοηθώντας τις εθνικές αρχές
στην εφαρμογή και προώθηση της
Ευρωπαϊκής Εργατικής Νομοθεσίας, όπως και στην καταπολέμηση φαινομένων κατάχρησης της
κινητικότητας εργαζομένων, στην
κοινωνική ασφάλιση και στην
απόσπαση εργαζομένων (posting).
- Ενισχύοντας την πληροφόρηση
προς τους εργαζόμενους και τους
εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
- Συντονίζοντας και υποβοηθώντας τις επιθεωρήσεις και προά-

- Τη δυνατότητα της Αρχής να
συντονίζει συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης.
- Την κατοχύρωση της αυτονομίας
των εργοδοτών και των συντεχνιών στη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων όπως επίσης και
του δικαιώματος των συντεχνιών
για λήψη μέτρων.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει την παρακολούθηση των εξελίξεων έτσι ώστε,
σε συνεργασία με την ETUC να
κατοχυρωθεί και προωθηθεί η
σωστή εμπλοκή των κοινωνικών
εταίρων στη διαχείριση της Αρχής.
Ταυτόχρονα, η ΣΕΚ θα συνδράμει
τα μέγιστα στη στήριξη της προσπάθειας για στέγαση του νέου
θεσμού στην Κύπρο αξιοποιώντας
το θεσμικό πλαίσιο και την εμπειρία της τριμερούς συνεργασίας και
του κοινωνικού διαλόγου.

Στα σκαριά νέα ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων
και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ταμείων Προνοίας

Έ

να βήμα πριν τη σύσταση
μιας καινούργιας, ανεξάρτητης και ενιαίας Εποπτικής
Αρχής, αυτής της Αρχής Ασφαλίσεων και επαγγελματικών
συντάξεων βρίσκεται η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε στην
πρόσφατη συνάντηση που είχε
ο Υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης με την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ,
η Κυβέρνηση θα αρχίσει σύντομα τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία εποπτική αρχή που θα εποπτεύει
τόσο τις ασφαλιστικές εταιρίες όσο και τα ταμεία προνοίας και συντάξεων μέσα σε ένα
πιο αυστηρό και αποτελεσματικό πλαίσιο.

με βάση τη νέα τάξη πραγμάτων και την ανάγκη για πιο
επαγγελματική διαχείριση των
ταμείων προνοίας θα πρέπει
να περιοριστεί ο μεγάλος αριθμός ταμείων προνοίας που
λειτουργούν στην Κύπρο έτσι
που να λειτουργούν ταμεία των
οποίων το μέγεθος θα επιτρέπει πιο αποτελεσματική διαχείριση και πιο χαμηλά κόστη
λειτουργίας, για να μπορούν
να αποδίδουν το μέγιστο όφελος προς τα μέλη τους. Με τη
θέση αυτή συμφωνεί η ΣΕΚ
καθότι θα ενισχύσει το στόχο
για διεύρυνση του θεσμού των
ταμείων προνοίας για να λειτουργούν ως ουσιαστικός δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας.

Θέση της κυβέρνησης είναι ότι

Η νέα ανεξάρτητη εποπτική

Αρχή, με βάση την πρόταση
που ετοιμάζει η κυβέρνηση, θα
λειτουργεί στο πρότυπο του
μοντέλου διακυβέρνησης της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου και του μοντέλου της
Κεντρικής
Τράπεζας
της
Κύπρου.

σήμερα σε μια σειρά από ζητήματα που διασυνδέονται με την
καλύτερη διακυβέρνηση των
ταμείων, μεγιστοποίηση της
διαφάνειας λειτουργίας των
ταμείων και της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων των ταμείων προνοίας.

• Η ΣΕΚ επιδιώκει καλύτερη διακυβέρνηση, μεγιστοποίηση
της διαφάνειας λειτουργίας και πιο αποτελεσματικής
διαχείρισης των κινδύνων των ταμείων προνοίας
Η ΣΕΚ τόνισε προς τον Υπουργό ότι θα αναμένει να μελετήσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο για να υποβάλει τις δικές
της απόψεις με στόχο η νέα
εποπτική αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδυναμίες που παρουσιάζονται

Επιπρόσθετα, η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι η νέα εποπτική αρχή θα
πρέπει να διατηρήσει και να
ενισχύσει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, αφού τα ταμεία
προνοίας λειτουργούν με συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευ-

ρών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων.

Ο ρόλος των Κοινωνικών
Εταίρων
Η θέση αυτή υποστηρίζεται και
από την τελευταία οδηγία IORP
2 (2016/2341) η οποία τονίζει
ότι τα ταμεία προνοίας είναι
πρωτίστως ινστιτούτα με κοινωνική αποστολή και ως εκ
τούτου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως καθαρά
παρόχοι χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη οι πρακτικές και παραδόσεις που ισχύουν στο κάθε
κράτος μέλος και να αναβαθμιστεί ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων.
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Φθηνότερα τέλη για τις
διασυνοριακές πληρωμές
εκτός ευρωζώνης

H

ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα τους νέους κανόνες για τον τερματισμό των διακρίσεων κατά των
χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ εκτός της
Ευρωζώνης, καλώντας τις τράπεζες να ευθυγραμμίσουν με τα τέλη για τις εθνικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στο επίσημο τοπικό νόμισμα (κανόνας «ίδιας επιβάρυνσης»), με αυτές στο SEPA, πριν το
τέλος του έτους. Τα
νέα μέτρα θα προ• Νέοι κανόνες
στατεύσουν
τους
καταναλωτές από την
για τερματισμό
διακρίσεων κατά των καταβολή αυθαίρετων δαπανών για
χρηστών υπηρεσιών
μετατροπές νομισμάπληρωμών στην ΕΕ
των. Σε κάθε συναλεκτός Ευρωζώνης
λαγή, θα ενημερώνονται για το ποσό που
θα πληρωθεί στο
τοπικό νόμισμα και στο νόμισμα του λογαριασμού
τους. Για να καταστούν οι τιμές μετατροπής πιο διαφανείς, τα τέλη μετατροπής συναλλάγματος θα
εκφράζονται με έναν κοινό τρόπο για πληρωμές σε
σημείο πώλησης ή αυτόματων μηχανών εξυπηρέτησης, ATM, (χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αναφοράς
της ΕΚΤ, συν πρόσθετες χρεώσεις που ορίζονται
ξεχωριστά από τις τράπεζες).
Οι καταναλωτές θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση
προώθησης, όπως ένα μήνυμα κειμένου, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής
κινητής τηλεφωνίας του πληρωτή σχετικά με τις
ισχύουσες χρεώσεις μετατροπής νομίσματος. Αυτές
οι υπηρεσίες κοινοποίησης πρέπει να προσφέρονται
δωρεάν. Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να αποκαλύψουν το εκτιμώμενο πλήρες κόστος μετατροπής
νομισμάτων σε περίπτωση τραπεζικών μεταφορών
πριν από την πληρωμή.
Ενδεικτικά, το Ευρωκοινοβούλιο παραθέτει τη μέση
προμήθεια που ισχύει σήμερα για διασυνοριακή
μεταφορά 100 EUR σε τοπικό νόμισμα:
Χώρα:
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Hungary
Poland
Romania
Sweden
UK

2012
18,68 €
N/A
9,50 €
2,17 €
15,32 €
2,73 €
12,58 €
0€
15,63 €

Σ

ε ισχύ τέθηκε, από το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019,
η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σε
σχέση με την ασφάλεια των
φαρμάκων, σε όλα τα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του κοινού από τα ψευδεπίγραφα
φάρματα, τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν και κίνδυνο για την υγεία.

2017
19, 98 €
8,23 €
8,71 €
2,69 €
5,93 €
1,54 €
11,19 €
0€
9,26 €

Ευρωεκλογές 2019: Αυτή τη φορά ψηφίζω

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Ευρωκοινοβουλίου «αυτήτηφοράψηφίζω.eu»
προωθεί τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές της 26ης Μαίου 2019

Σ

ε τρεις μήνες, περίπου, οι
ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν
να προσέλθουν στις κάλπες για
την ανάδειξη των νέων αντιπροσώπων τους στο Ευρωπαικο Κοινοβούλιο. Σε μία εποχή όπου η
δράση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
είναι καθοριστική σε όλους τους
τομείς της ζωής μας, από την
εκπαίδευση ως το εμπόριο και από
την ενέργεια ως τη μετανάστευση,
η ψήφος στις φετινές ευρωπαϊκές
εκλογές έχει μεγαλύτερη αξία. Για
αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δημιούργησε την πλατφόρμα
«αυτήτηφοράψηφίζω.eu με σκοπό
να ενημερώσει το κοινό για τους
λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να αγνοήσουν τις συγκεκριμένες εκλογές, αλλά να πείσουν και
τους γύρω τους να ψηφίσουν και
αυτοί.
Πρόκειται για μια θεσμική, επικοινωνιακή δράση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με στόχο την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στις ευρωεκλογές. «Δεν αρκεί
να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον: αυτή τη φορά ο καθένας μας
χρειάζεται να αναλάβει την ευθύνη
και να επιλέξει το μέλλον του»
αναφέρουν.
Ως χρήστης της πλατφόρμας,
όποιος εγγράφεται λέγοντας «Ναι,
αυτή τη φορά ψηφίζω» λαμβάνει
έναν μοναδικό σύνδεσμο τον οποίο
μπορεί να μοιραστεί για να ζητήσει από όσους γνωρίζει να συμμετάσχουν και αυτοί. Με άλλα λόγια,
κάθε πολίτης που σκοπεύει να
ψηφίσει, μπορεί μέσω του «αυτήτηφοράψηφίζω.eu» να πείσει και
άλλους πολίτες να ψηφίσουν κι
εκείνοι. Όσο περισσότεροι εγγράφονται, τόσο περισσότερο διαδίδεται το μήνυμα της σπουδαιότητας της ψήφου στις ευρωεκλογές,
που θα γίνουν το διάστημα 23-26
Μαΐου 2019.
Επιπλέον, κάθε χρήστης λαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα

που τον απασχολούν: ο πλανήτης
μας, τα σύνορά μας, το μέλλον μας
στην ΕΕ, τα δικαιώματά μας, οι
ευκαιρίες για τους νέους κ.ά. Για
όποιον το επιθυμεί, η πλατφόρμα
τού δίνει τη δυνατότητα να γίνει
εθελοντής, διαδικτυακά ή στην
τοπική του κοινότητα. Ως εθελοντής μπορεί να βοηθήσει τη διαδικτυακή ομάδα ή την τοπική του
ομάδα με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται εν όψει των εκλογών,

ενώ μπορεί ακόμη και να οργανώσει μια εκδήλωση για την προώθηση της ψήφου και της ενεργούς
συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Οι
εθελοντές, μέσω της δικής τους
προσπάθειας, μπορούν να μοιραστούν το μήνυμα και να ενισχύσουν
τη δημοκρατική συμμετοχή των
πολιτών στην ΕΕ, προς όφελος
όλων μας.
Όσον αφορά τα θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους
ευρωπαίους πολίτες, σύμφωνα με
τους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν στην ειδική ενότητα τα
ενδιαφέροντά τους, είναι: «Το μέλλον μας στην ΕΕ», «τα δικαιώματά
μας στην ΕΕ» και «ο πλανήτης
μας».

Όλα όσα χρειάζεται
να γνωρίζετε
Από τις 23 μέχρι τις 26 Μαΐου του
2019, οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφί-

Νέα νομοθεσία για ασφαλή φάρμακα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Επαλήθευσης
Φαρμάκων (ΚΟΕΦ), αναφέρονται οι τρεις καινοτομίες που
εισάγει η νέα νομοθεσία:
• Πρώτον, τα φάρμακα που
χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα πρέπει να φέρουν, στην
εξωτερική τους συσκευασία,
αριθμό σειράς και διάταξη για
την αποτροπή παραποίησης
που θα δίνει στον φαρμακο-
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ποιό τη δυνατότητα να επαληθεύει ότι το φάρμακο είναι
γνήσιο και δεν έχει ανοιχθεί.
Έτσι, δεν θα μπορούν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα να φθάνουν στους ασθενείς.

• Δεύτερον, τα δραστικά
συστατικά των φαρμάκων
πρέπει να παρασκευάζονται
σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα ποιότητας («ορθή παρασκευαστική πρακτική για τις

δραστικές ουσίες»), ανεξάρτητα από το αν έχουν παραχθεί
στην ΕΕ ή έχουν εισαχθεί. Αν
έχουν εισαχθεί, η χώρα προέλευσης πρέπει να πιστοποιήσει ότι το δραστικό συστατικό
έχει παρασκευαστεί σύμφωνα
με προδιαγραφές ισοδύναμες
με τις αντίστοιχες της Ένωσης. Οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν ότι μόνον ασφαλή,
υψηλής ποιότητας συστατικά
θα χρησιμοποιούνται σε φάρμακα στην ΕΕ.
• Τρίτον, τα νόμιμα φαρμακεία του διαδικτύου θα προσδιορίζονται με ενιαίο λογότυπο σε όλη την ΕΕ. Κάνοντας
κλικ στον λογότυπο αυτό, θα

ζουν για το επόμενο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Με τη συμμετοχή τους
στις Ευρωεκλογές, οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα 705 μέλη που
θα μας αντιπροσωπεύσουν στην
ΕΕ μέχρι το 2024.
Η συμμετοχή σας στις Ευρωεκλογές
σας δίνει ουσιαστικό δικαίωμα
λόγου στην κατεύθυνση που θα
πάρει η ΕΕ κατά τα επόμενα πέντε
έτη σε τομείς όπως το διεθνές
εμπόριο, η ασφάλεια, η προστασία

των καταναλωτών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η
οικονομική ανάπτυξη. Οι ευρωβουλευτές δεν διαμορφώνουν και
αποφασίζουν απλά σχετικά με νέα
νομοθεσία, ελέγχουν επίσης τα
άλλα όργανα της ΕΕ.
Η ψήφος σας δίνει επιπλέον δικαίωμα λόγου σχετικά με τις πολιτικές που διαμορφώνουν την καθημερινή μας ζωή. Για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τα όσα
έχει η ΕΕ για σας επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα https://what-europedoes-for-me.eu/
Στην ιστοσελίδα θα ενημερωθείτε
επίσης σχετικά με τον αντίκτυπο
που έχει η ΕΕ στην υγεία, την εργασία, τις αγορές, την εκπαίδευση,
την οικογένεια και τις οικονομίες
σας. Η Ευρώπη ανήκει σε όλους
μας και η ψήφος μας συνιστά
βασική συνεισφορά στην ευρωπαϊκή δημοκρατία.

μπορείτε να επαληθεύετε ότι
το συγκεκριμένο φαρμακείο
είναι νόμιμο. Έτσι, οι πολίτες
της ΕΕ θα μπορούν να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν φάρμακα
στο διαδίκτυο.
Για να διαπιστώσουν αν ένα
διαδικτυακό φαρμακείο είναι
νόμιμο, οι πολίτες πρέπει να
κάνουν κλικ στο ευρωπαϊκό
λογότυπο που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα του φαρμακείου,
ώστε να βεβαιωθούν ότι αυτό
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των νόμιμων διαδικτυακών
φαρμακείων του οικείου κράτους μέλους. Μόνο τα φαρμακεία που είναι εγκεκριμένα σε
χώρα της ΕΕ μπορούν να
πωλούν φάρμακα σε Ευρωπαίους ασθενείς μέσω διαδικτύου.
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Αυξημένο το εργατικό δυναμικό της
Κυβέρνησης τον Ιανουάριο 2019

Α

υξήθηκε κατά 429 άτομα, σε ποσοστό 1% το
εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα
του 2018 και έφτασε τα 51.113 άτομα, σύμφωνα
με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά
538 άτομα (-1,5%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (6,9%) φθάνοντας τις 15.925 σε σχέση
με 14.895 άτομα τον
Ιανουάριο του 2019.

• Στο μόνιμο προσωπικό
σημειώθηκε μείωση
κατά 538 άτομα (-1,5%)

Πρόκειται για τον
μεγαλύτερο αριθμό
για μήνα Ιανουαρίου,
• Τον Ιανουάριο του 2019 από τον Ιανουάριο
του 2010 όταν το
σημειώθηκε αύξηση
σε σχέση με τον ίδιο μήνα δυναμικό της Κυβέρνησης έφτασε στα
του 2018 σε όλες τις
51.432 άτομα. Ωστόκατηγορίες προσωπικού σο αυτό που χαρακτηρίζει τα νούμερα
του 2019 σε σχέση με
το 2010 είναι η μείωση του μόνιμου προσωπικού και
αντίστοιχη αύξηση του έκτακτου προσωπικού.
Συγκεκριμένα από τα 51.432 άτομα τον Ιανουάριο
του 2010 τα 41.750 ήταν μόνιμο προσωπικό και τα
9,682 έκτακτο, όταν τον Ιανουάριο του 2019 το μόνιμο προσωπικό ανερχόταν σε 35.188 άτομα και το
έκτακτο σε 15.925.
Επιπλέον τον Ιανουάριο του 2019 παρατηρείται
αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 σε όλες
τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός στο Ωρομίσθιο
Προσωπικό, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
να παρατηρείται στη Δημόσια Υπηρεσία (1,6%) και
πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 6,3% (349 άτομα).
Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 παρατηρείται
αύξηση 0,9% στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (159 άτομα) και μείωση στο προσωπικό της
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας -0,1% (-12 άτομα), των
Δυνάμεων Ασφαλείας -0,4% (-49 άτομα) και στο
Ωρομίσθιο Προσωπικό -11,3% (-959 άτομα).

Κ

όλαση θεωρείται η ζωή
στην κατεχόμενη Κύπρο
για τους ξένους φοιτητές.
Ρεπορτάζ του BBC αναφέρεται στο οικονομικό δράμα
και εξαπάτηση που βιώνουν
οι φοιτητές τρίτων χωρών
που έρχονται για σπουδές
στα 30 «πανεπιστήμια» του
ψευδοκράτους. Το ρεπορτάζ
φιλοξενεί δηλώσεις πάστορα
ο οποίος επενέβη και έσωσε
φοιτήτρια από κύκλωμα
πορνείας.
Είναι μια από τους 120 χιλιάδες φοιτητές που έρχονται
στο ψευδοκράτος για σπουδές
και πέφτουν θύματα από τις
πρακτικές των κατοχικών
αρχών.
Το BBC αναφέρει πως τα χρόνια πολιτικής και οικονομικής
απομόνωσης των κατεχομένων έχουν επιπτώσεις, αλλά
μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ωθήσει σπουδαστές
από αναπτυσσόμενες χώρες
στο ψευδοκράτος με την υπόσχεση για φτηνά δίδακτρα,
παραλίες και ευκαιρία εργασία
στην Ευρώπη. Η ζωή της Lovli
εδώ δεν ανταποκρίνεται στο
όνειρο που της πωλήθηκε.
Δάνεια καρχαρίες και πορνεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

5

ΚΥΠΡΟΣ

Σταθερά καθοδική η πορεία της ανεργίας την τελευταία διετία
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ
Στοιχεία ανεργίας 2017-2018
(α) Η εγγεγραμμένη ανεργία καταγράφει συνεχή καθοδική πορεία,
όπως φαίνεται και στον πίνακα
που ακολουθεί για όλους τους
μήνες της τελευταίας διετίας:

Ιανουάριος
Φεβρουάριος

2017

2018

Εργατικό Δυναμικό

429128

442456

Αριθμός Απασχολουμένων

386408

407728

Αριθμός Ανέργων
Μερική Απασχόληση

2017

2018

42839 άτομα

35989 άτομα

42326

34204

Μάρτιος

39088

30616

Απρίλιος

32804

24903

Μάιος

29922

22839

Ιούνιος

30577

23808

Ιούλιος

31670

24803

Αύγουστος

31003

23866

Σεπτέμβριος

27951

21399

Οκτώβριος

26436

20447

Νοέμβριος

33780

Δεκέμβριος

35771

(β) Η ανεργία με βάση την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) ήταν το
Γ’ τρίμηνο του 2018 στο 7.8% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

42720 (10%) 34728 (7.8%)
11.9%

• Οι περισσότεροι
άνεργοι
(5390
άτομα) ήταν στον
τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών
Παροχής
Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης», ενώ στη δεύτερη θέση ήταν ο
τομέας
του
«χοντρικού
και
λιανικού εμπορίου» με 4841 άτομα.

• Συνολικά από
τους
ανέργους
29800
6817 άτομα ήταν
υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές. Άλλοι 5611
άνεργοι ήταν καθαριστές, κλητήρες
28514

και ανειδίκευτοι εργάτες.
• Το 54.77%
των ανέργων
είναι γυναίκες.

10.6%

• 10692 άτομα
είναι απόφοιτοι Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ 7868 είναι
απόφοιτοι Ανώτερης Εκπαίδευσης.
• Συνολικά 10851 άτομα ή ποσο-

√ 40.54% της συνολικής
ανεργίας είναι άνεργοι
για χρονικό διάστημα
πέραν των 6 μηνών
στό 40.54% της ολικής ανεργίας
είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα
πέραν των 6 μηνών.
• Από τον ολικό αριθμό ανέργων
που είναι 26766, (Μέσος όρος
2018), οι 18868 ή ποσοστό 70.49%
είναι Ελληνοκύπριοι, 19% είναι
Κοινοτικοί, 9.87% Αλλοδαποί και
0.53% Τουρκοκύπριοι.

Συγκεκριμένα από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού που είναι
δειγματοληπτική (καλύπτει παγκύπρια 3800 νοικοκυριά) και γίνεται
ανά τριμηνία παρουσιάζεται η
εξής εικόνα:-

Κοινωνικά στοιχεία
Σε μέσους όρους το 2018, η εγγεγραμμένη ανεργία παρουσίαζε τα
εξής χαρακτηριστικά:

BBC: Κόλαση η ζωή ξένων φοιτητών στα κατεχόμενα
Σαν την περίπτωση της Lovli
υπάρχουν και άλλοι φοιτητές
από την Αφρική και την Ασία
οι οποίοι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση.
Ένας πάστορας από την
Ζιμπάμπουε, ο οποίος προτιμά να παραμείνει ανώνυμος,
δήλωσε στο BBC ότι πολλοί
από τους μαθητές πέφτουν
θύματα των καρχαριών των
δανείων. Όταν πλησιάσει ο
χρόνος αποπληρωμής, τα
πράγματα "μπορούν να γίνουν
άσχημα ... και η αστυνομία λέει
ότι δεν μπορεί να επέμβει",
είπε.
Ορισμένες γυναίκες φοιτήτριες
του έχουν πει ότι έχουν αναγκαστεί να αποπληρώσουν τα
χρέη τους "με σεξουαλικές
χάρες". Ισχυρίζεται ότι έσωσε
μια γυναίκα από ένα σπίτι
όπου είχε φυλαχτεί για μήνες
και εξαναγκάστηκε στην πορνεία.
«Υπήρχαν απειλές, φωνές,
λεκτική
κακομεταχείριση.
Νομίζω ότι περίμεναν να
φύγω, αλλά κατά κάποιο
τρόπο έμεινα στη θέση μου και
στη συνέχεια μπήκα μέσα και
έβγαλα έξω το κορίτσι", είπε ο

Πάστορας.
Αυτή η κοπέλα εξακολουθεί να
παραμένει στο νησί και όπως
πολλοί άλλοι «εξοικειώνονται»
σε αυτό το είδος ζωής, δήλωσε ο Πάστορας.
Εγκλωβισμένοι στο ψευδοκράτος
Ο μόνος τρόπος με τον οποίο
οι Αφρικανοί και οι Ασιάτες
σπουδαστές μπορούν να
έρθουν και να φύγουν από τα
κατεχόμενα είναι με αεροπλάνο μέσω Τουρκίας και απαγο-

• Θύματα καρχαριών
και στη μέση η πορνεία
ρεύεται να διασχίζουν τη πράσινη γραμμή και να έρθουν
στις ελεύθερες περιοχές.
Σε αυτή την περίπτωση, αναφέρει το δημοσίευμα, υπάρχει
ο κίνδυνος τα πτυχία τους να
μην αναγνωρίζονται.
Καθώς το ψευδοκράτος δεν
αναγνωρίζεται διεθνώς, ένα
πτυχία από εκεί όχι μόνο πρέπει να είναι διαπιστευμένο
από τον τοπικό φορέα αδειοδότησης Yodak, αλλά και από

τις τουρκικές αρχές, για να
τύχει οποιασδήποτε παγκόσμιας αποδοχής.
Υπάρχουν
επίσης
πολλά
«πανεπιστήμια» τα οποία δεν
έχουν τις κατάλληλες άδειες
παραμονής για φοιτητές.
Υπάρχουν ωστόσο κάποιες
σκέψεις προκειμένου να αλλάξουν οι τοπικοί «νόμοι» προκειμένου να στα αποφευχθεί το
άνοιγμα τόσων πανεπιστημίων χωρίς τις κατάλληλες
προδιαγραφές.

Πανεπιστήμια χωρίς
διεθνή αναγνώριση
Ένα από τα «πανεπιστήμια»
που έχει χάσει την πιστοποίησή του από την Τουρκία είναι
το Akdeniz Karpaz, στην κατεχόμενη Λευκωσία.
Όπως σημειώνει το BBC,
μέρος του συγκεκριμένου
«πανεπιστήμιου» ανήκει
στον τούρκο βουλευτή και
επιχειρηματία
Ahmet
Erbas, του οποίου η οικογένεια διαχειρίζεται επίσης τοπικό ξενοδοχείο
και καζίνο και έχει μερίδιο στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύπου

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η
απώλεια της διαπίστευσης
σχετίζεται με το μέγεθος της
πανεπιστημιούπολης παρά
της ποιότητας διδασκαλία,
αλλά λέει ότι δεν έχει επηρεάσει την πρόσληψη αλλοδαπών
φοιτητών που «δεν τους
ενδιαφέρει»
Ο Τ/κ «Υπουργός» Εργασίας
Zeki Celer ξεκίνησε μια καμπάνια στο Facebook που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που
εκμεταλλεύονται ξένους φοιτητές και υπόσχεται προστασία για όσους καταγγέλλουν
κατάχρηση.
Ωστόσο ο Πάστορας από την
Ζιμπάμπουε
προειδοποιεί
«Εάν πρόκειται να στείλετε το
παιδί σας εδώ, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ένα σταθερό οικονομικό σχέδιο. Μην το στείλετε
σκεπτόμενοι ότι θα πάει σε πιο
πράσινο βοσκοτόπι».

ERG_6-6_inn_4 2/19/19 11:46 AM Page 1

6

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΥΡΩΠΗ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Στα 4 δισ. ευρώ το κόστος επιστροφής
13ου - 14ου μισθού στο Δημόσιο

Βρώμικα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια
στις πλάτες εκατομμυρίων πεινασμένων

Σ

την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΣτΕ, συζητείται τις τελευταίες ημέρες η
υπόθεση εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων που
ζητούν την αποκατάσταση των κομμένων δώρων
και του επιδόματος αδείας, τα οποία θεσμοθετήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου δημοσιονομικής προσαρμογής (μνημόνιο) το 2012.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η υπόθεση έφθασε ώς
την Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, είναι
δικαστικοί υπάλληλοι, και αρχικά είχαν προσφύγει
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου όπου κέρδισαν τη δίκη, όπως και στο Εφετείο, ενώ το αρμόδιο
τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επίσης τους
δικαίωσε.
Η υπόθεση που συζητήθηκε στην Ολομέλεια, όπου
και παραπέμφθηκε λόγω μείζονος σπουδαιότητας
καθώς αφορά χιλιάδες εν δυνάμει δικαιούχους, απασχολεί άμεσα και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μιας και το δημοσιονομικό κόστος που αναμένεται να παραχθεί είναι, σε κάθε περίπτωση, σημαντικό.
Πάντως κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σωρεία επιχειρημάτων, νομικών και πραγματικών, προκειμένου να
πείσουν τους ανώτατους δικαστές οι οποίοι καλούνται να λάβουν μιαν απόφαση εξαιρετικά μεγάλης
σημασίας και για τις δύο πλευρές.
Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αναμένεται
να εκδοθεί τους επόμενους μήνες και, εκτός από τη
θετική της έκβαση, που εκτιμάται ως η πιο πιθανή
κατάληξη, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα ορίσει
για το εύρος της εφαρμογής της. Αν δηλαδή αποφανθεί το δικαστήριο ότι δικαιούχοι των αναδρομικών θα είναι μόνον όσοι ήδη έχουν προσφύγει πριν
από την έκδοση της απόφασης ή αν αντιθέτως
δικαιούχοι θα είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είτε
προσέφυγαν είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση, αν η απόφαση είναι θετική για την αποκατάσταση των κομμένων δώρων και του επιδόματος αδείας, θα είναι
σημαντική εξέλιξη για το σύνολο του Δημοσίου για
το μέλλον, ενώ για τα αναδρομικά το κόστος θα
καθοριστεί από το εύρος εφαρμογής που θα αναγνωρίσει η ίδια η απόφαση.

Ο

ι τεράστιες ελλείψεις σε
εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό εξελίσσονται σε
φοβερό οικονομικό πονοκέφαλο για την Γερμανία. Και
αυτό, την ώρα που στην
Ευρωζώνη η ύφεση άρχισε
να δείχνει τα δόντια.Οι κενές
θέσεις εργασίας στη Γερμανία ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο, φθάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι ισχυροί όμιλοι της χώρας δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους που να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την
εμπειρία.
Κάποιες από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες είναι μηχανικοί χωροταξίας και ανάπτυξης, αρχιτέκτονες μηχανικοί,
επιστήμονες
τεχνολογιών
υγείας και ειδικοί στην ανάπτυξη μπαταριών και αυτόνομων οχημάτων, σύμφωνα με
τη γερμανική εφημερίδα. Ενα
χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η Siemens. Μολονότι
ανακοίνωσε την κατάργηση
6.900 θέσεων στον ευρύτερο
τομέα της ενέργειας κατά τα
τέλη του 2017, δεν έχει ακόμη
συμπληρώσει 1.184 θέσεις

Έ

να κακόγουστο θέατρο παίζεται στις πλάτες του
δύσμοιρου λαού της Βενεζουέλας
μιας πλούσιας χώρας της οποίας
οι κάτοικοι σύρονται στην πείνα
και τη δυστυχία ελέω βρώμικων
παιχνιδιών των ισχυρών του
πλανήτη. Τα πράγματα όπως
εξελίσσονται στον έξωθεν τηλεκατευθυνόμενο εμφύλιο σπαραγμό είναι τραγικά καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει
τον οικονομικό πόλεμο εις βάρος
της χώρας, καθιστώντας τα τρόφιμα και τα φάρμακα, που οι
ίδιες προσφέρουν, ακόμη πιο
απαραίτητα.

δριο στην Ουάσιγκτον, ο πρώην
πρέσβης των ΗΠΑ στο Καράκας,
Γουίλιαμ Μπράουνφιλντ, αναγνώρισε ότι η πολιτική αυτή «έχει επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώ-

καθεστώτος στην Κούβα και στη
Νικαράγουα. Ήδη, οι εξελίξεις στη
Βενεζουέλα έχουν θορυβήσει τους
επενδυτές στην Κούβα, καθώς ο
Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να δώσει

• Ο οικονομικός πόλεμος
εναντίον της χώρας σύρει
τον πληθυσμό σε λιμοκτονία

Η κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται, μέρα με τη μέρα. «Ο κ. Γκουαϊδό που αυτοανακηρύχιηκε πρόεδρος και ο πλανητάρχης κ. Τραμπ
στοιχηματίζουν ότι οι κακουχίες
θα ανατρέψουν το καθεστώς, προτού οδηγήσουν στη λιμοκτονία του
πληθυσμού» έγραψε ο βρετανικός
Economist.
Μετά τον αποκλεισμό της Βενεζουέλας από το διεθνές τραπεζικό
σύστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες
την απέκοψαν και από τα πετρελαϊκά της έσοδα, που καλύπτουν
το 95% των εισαγωγών τροφίμων
και φαρμάκων. Μιλώντας σε συνέ-

Σε αποθήκες στα σύνορα Κολομβίας - Βενεζουέλας συγκεντρώνεται
η αμερικανική ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία εκτός από τρόφιμα
περιλαμβάνει και φάρμακα καθώς και άλλα είδη υγιεινής
και πρώτης ανάγκης
πους που ήδη δυσκολεύονται πάρα
πολύ να χορτάσουν, να φροντίσουν την υγεία τους και να βρουν
ρούχα να φορέσουν στα παιδιά
τους πριν πάνε σχολείο».
«Αλλά», συνέχισε ο Μπράουνφιλντ,
«πρέπει να πάρουμε αυτή τη σκληρή απόφαση, γιατί το αποτέλεσμα
δικαιολογεί την αυστηρή τιμωρία».
Το αποτέλεσμα, με βάση την αμερικανική στρατηγική, δεν είναι
μόνο η επαναφορά της Βενεζουέλας στην αμερικανική τροχιά, μετά
δύο δεκαετίες «βολιβαριανής επανάστασης», αλλά και η αλλαγή

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Εργασιακός παράδεισος για ξένους
εργασίας στα τμήματα ανάπτυξης λογισμικών, μηχανολογίας και ηλεκτρολογικής
μηχανικής. H Fresenius, μια
εταιρεία στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, έχει
1.600 κενές θέσεις εργασίας
στη μηχανολογία, την πληροφορική, την ιατρική και τη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

• Οι κενές θέσεις εργασίας
στη Γερμανία ξεπερνούν
το ένα εκατομμύριο
Μια σειρά ερευνών επιβεβαιώνει πως όχι μόνον οι μεγάλοι
όμιλοι αλλά και μικρότερες
επιχειρήσεις στη Γερμανία
αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.
Έρευνα της συμβουλευτικής
εταιρείας EY, όπου συμμετείχαν 1.500 εταιρείες, καταλήγει
στο πόρισμα πως το 38% εξ
αυτών σχεδιάζει να αυξήσει

τις θέσεις εργασίας στη Γερμανία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Είναι το υψηλότερο
ποσοστό από το 2004, όταν
ξεκίνησε η EY να συγκεντρώνει
στοιχεία για τη γερμανική
αγορά εργασίας. Μόνον το 3%
από τις 1.500 εταιρείες σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις.
Πάνω από το ήμισυ των
μικρομεσαίων εταιρειών στην
ισχυρότερη οικονομία της
Ευρωζώνης θεωρεί πως η
έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων και η δυσκολία που
συναντά στην αναζήτησή τους
είναι μεγαλύτερος κίνδυνος
από μια παγκόσμια οικονομική
κρίση. «Η μεγάλη έλλειψη στην
προσφορά εργαζομένων με
την κατάλληλη εξειδίκευση
είναι ένας πολύ μεγαλύτερος
κίνδυνος για τις εταιρείες,
διότι είναι ένα επίμονο πρόβλημα σε σχέση με μια κρίση
που κάποια στιγμή θα παρέλθει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο

οικονομικός κύκλος», λέει ο
Μάικλ Μάρμπλερ, ειδικός για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στην EY.
Σύμφωνα με το γερμανικό
Ινστιτούτο Ερευνών για την
Απασχόληση (ΙΑΒ), μια εταιρεία χρειάζεται 113 ημέρες
μέχρι να εντοπίσει τον κατάλληλο υποψήφιο για μία κενή
θέση εργασίας, δηλαδή 11

το πράσινο φως σε όσους ζημιώθηκαν από τις εθνικοποιήσεις της
κουβανικής επανάστασης να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τους
σημερινούς επενδυτές. Η λογική
της Ουάσιγκτον είναι ότι η πίεση
ασκείται καλύτερα αν ασκηθεί
συντονισμένα. «Στοχεύουμε και
στις τρεις γωνίες του τριγώνου,
στην Αβάνα, στο Καράκας και στη
Μανάγκουα» δήλωσε ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού
Οίκου, Τζον Μπόλτον. «Η τρόικα
της τυραννίας θα καταρρεύσει»,
συμπλήρωσε.

περισσότερες ημέρες σε σχέση
με έναν χρόνο πριν. Για κάθε
100 κενές θέσεις εργασίας
αναλογούν 247 άνεργοι από
τους περίπου 1.100 που
ίσχυαν το 2009, όταν η γερμανική οικονομία βρίσκονταν σε
ύφεση λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μισθοί
Αυτή η έλλειψη προσφοράς σε
εργαζομένους δεν οδηγεί,
όμως, σε μισθολογικές αυξήσεις, σχολιάζουν οικονομικοί
αναλυτές. Η Γερμανία έχει ως
βασική προτεραιότητα τη σταθερότητα του πληθωρισμού και τηρεί μια
πολύ συντηρητική
στάση ως προς την
αύξηση των μισθών
αλλά και των τιμών
στην πραγματική
οικονομία. «Σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης
σε
αυτόν
τον
τομέα», σχολιάζει ο
Ενζο Βέμπερ, ειδικός σε εργασιακά
θέματα του ΙΑΒ.
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Καταιγισμός πυρών κατά της στάσης του ΠΙΣ στο ΓεΣΥ

Ώρα ευθύνης για τον κάθε
ιατρό ξεχωριστά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μερίδα της ηγεσίας του ΠΙΣ
αντιμάχεται το ΓεΣΥ

Η

ΣΕΚ εκφράζει την μεγάλη απογοήτευση της για την απαξιωτική στάση και συμπεριφορά των ηγετών του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) οι οποίοι με τις τελευταίες τους
δημόσιες τοποθετήσεις επιβεβαιώνουν ότι ανέκαθεν στόχος
τους ήταν και παραμένει η αποτροπή της εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα απέφυγαν επιμελώς να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και τον ΟΑΥ, στη
συνέχεια υπέβαλαν μια σειρά από αιτήματα, τα οποία στην πλειονότητα τους και στον βαθμό που δεν ανέτρεπαν πρόνοιες της
νομοθεσίας που ομόφωνα ψηφίστηκε από τα κοινοβουλευτικά
κόμματα, έγιναν αποδεκτά. Μετά
από αυτή την εξέλιξη και εν αναμονή της θετικής ανταπόκρισης
του ΠΙΣ, βιώσαμε την ενορχηστρωμένη άρνηση των ιατρικών εταιρειών οι οποίες απέρριπταν το
ΓεΣΥ με αόριστες και γενικευμένες
δηλώσεις άνευ τεκμηριωμένων
αιτιολογήσεων.
Τις τελευταίες μέρες βιώσαμε μια
πλήρως πρωτόγνωρη και αντιφατική στάση από την ηγεσία του ΠΙΣ
αφού μια ύστατη γεφυρωτική
προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από
το ίδιο το περιβάλλον του ΠΙΣ και
την οποία εξέτασε και υιοθέτησε
με μικρές διαφοροποιήσεις η ολομέλεια του Δ.Σ. του ΟΑΥ, στη
συνέχεια και κατά παράδοξο τρόπο, τορπιλίστηκε από τον ΠΙΣ,
φτάνοντας στο σημείο να συκοφαντήσουν τον Υπουργό Υγείας ο
οποίος λειτουργεί με συναινετική και συλλογική προσέγγιση.

Σ

ε ανακοίνωση του στις 13
/02 /19 ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ,
αναφέρει:

κό Συμβούλιο του Οργανισμού
μετά από συζήτηση σε πρόσφατη έκτακτη συνεδρία του.

Σε σχέση με τις πρόσφατες
εξελίξεις που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας τις τελευ-

του Οργανισμού έχει αποδείξει
στην πράξη ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια των διαβουλεύσεων
με την ηγεσία του ΠΙΣ,
ενήργησε με εντιμότητα,
καλή πίστη και καλή
βούληση, με σκοπό την
εξεύρεση των απαιτούμενων συγκλίσεων που
θα οδηγήσουν στη
μαζική συμμετοχή του
ιατρικού κόσμου στη
μεγαλύτερη κοινωνική
μεταρρύθμιση
των
τελευταίων δεκαετιών.

Μετά το ξεκαθάρισμα του ρόλου και των προθέσεων του ΠΙΣ, η ΣΕΚ
θεωρεί ότι τώρα είναι η ώρα που ο κάθε ιατρός ξεχωριστά θα πρέπει, αφού αξιολογήσει τη στάση της ηγεσίας του, να λάβει τις
αποφάσεις του με αντικειμενικότητα και ευθύνη, λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τα δικά του επαγγελματικά συμφέροντα όσο και το
ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.

ταίες ημέρες, αναφορικά με το
έγγραφο με τίτλο «Μνημόνιο
Συναντίληψης»
μεταξύ
Υπουργού Υγείας, ΟΑΥ και ΠΙΣ
και αναφορικά με την αποκάλυψη ότι μέρος της ηγεσίας
του ΠΙΣ όλο αυτό τον καιρό
είχε στόχο εναλλακτικούς σχεδιασμούς, ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί να
αναφέρει τα ακόλουθα:

Η ΣΕΚ, με πλήρη σεβασμό προς το σύνολο του ιατρικού κόσμου και
την κοινωνία, καλεί τον κάθε ιατρό να αποτελέσει αναπόσπαστο
μέρος της μεγάλης κοινωνικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας και να ενταχθεί στο ΓεΣΥ.

1. Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει
την ύπαρξη προσχεδίου του εν
λόγω εγγράφου επί του οποίου τοποθετήθηκε το Διοικητι-

Ε

ΙΜΑΣΤΕ στο παρά πέντε πριν την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας και δυστυχώς δεν λέει να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ εμπλεκομένων και μη. Για αρκετό καιρό θεωρούσαμε πως επειδή πρόκειται για
μια σημαντική μεταρρύθμιση, η
μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι
σήμερα στη χώρα, ήταν φυσικό και
αναμενόμενο να υπάρχουν ενστάσεις,
αντιδράσεις. Θεωρούσαμε πως οτιδήποτε καινούργιο δύσκολα μπορεί
να τύχει θετικής υποδοχής από την
αρχή.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, όμως, φαίνεται πως δεν
φαίνεται πως θα κοπάσει ο πόλεμος
που έχει ξεσπάσει. Είναι δε προφανές
πως οι αντιπαραθέσεις που δεν έχουν
όρια. Ο υπουργός Υγείας
κατηγορήθηκε από γιατρούς που βρίσκονται
στην ηγεσία του ΠΙΣ ότι
έγγραφο συναντίληψης
που υποβλήθηκε από
γιατρούς είναι κατασκεύασμα του. Διατυπώθηκαν και διάφοροι
άλλοι
χαρακτηρισμοί
ενώ ο κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου, σήκωσε το
γάντι.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας
αυτής
όμως ο Οργανισμός
διαπίστωσε την αδιαλλαξία και παρελκυστική τακτική μερίδας της ηγεσίας του ΠΙΣ, η οποία αντί να
συνεργαστεί εποικοδομητικά
για την εξεύρεση των απαιτούμενων συγκλίσεων φαίνεται να αντιμάχεται την εφαρμογή του ΓεΣΥ και να προωθεί
άλλους σχεδιασμούς που σε
καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν τον πολίτη και την
ανάγκη του για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
4. Ο Οργανισμός καταγγέλλει
το ύφος και το ήθος των σχε-

Όσοι διαφωνούν με το ΓεΣΥ να
απέχουν, αλλά να μην εμποδίζουν
Ο Υπουργός Υγείας διερωτήθηκε εάν
«αυτοί οι γιατροί που προβαίνουν στις
συγκεκριμένες δηλώσεις εκπροσωπούν
όλη τη μάζα των ιατρών ή μόνο τα
συμφέροντά τους;» και απηύθυνε
έκκληση έστω και την ύστατη ώρα «να
αντιληφθούμε την κρισιμότητα της
κατάστασης και την αναγκαιότητα
εφαρμογής του ΓεΣΥ, διότι εν τέλει,
όλοι ανεξαιρέτως θα βρεθούμε ενώπιον
των ευθυνών μας όταν θα έρθει η ώρα
να λογοδοτήσουμε στους Κύπριους
πολίτες».
ΟΙ πολίτες έχουν ψηλό κριτήριο και

μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα. Οι πολίτες θεωρούν πως σε
μια μεταρρύθμιση πρέπει να συμμετάσχουν όλοι. Σε περίπτωση που δεν
είναι αυτό εφικτό, όσοι θα απέχουν,
όπως στην προκειμένη περίπτωση των
γιατρών που διαφωνούν, πρέπει αυτοί
να μην επιχειρούν να προβάλλουν προσκόμματα. Να μην βάζουν εμπόδια,
τρικλοποδιές.
ΕΙΝΑΙ πλέον σαφές πως ο κύβος ερρίφθη. Κυβέρνηση και Βουλή έχουν αποφασίσει και προχωρούν. Το ζητούμενο
αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει -όσο
πιο ομαλά γίνεται- να
εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Προβλήματα
αναμένεται ότι θα υπάρξουν. Όντως, τα νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα να
υποδεχθούν το νέο σύστημα. Όμως, κανείς δεν υποστήριξε ότι τα πάντα θα
γίνουν αμέσως. Είναι
βήμα- βήμα που θα υλοποιηθεί το ΓεΣΥ και σε
αυτή την πορεία σίγουρα

τικών δηλώσεων επί του
εγγράφου από μέλη της ηγεσίας του ΠΙΣ, με τα οποία
απαξιώνουν
πρόσωπα,
θεσμούς, καθώς και την προσπάθεια που καταβάλλεται
για τη διεξαγωγή ενός πολιτισμένου διαλόγου με στόχο την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, το οποίο η
κυπριακή κοινωνία έχει άμεσα
ανάγκη.

5. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι η
συμπεριφορά, το ήθος και το
ύφος των δηλώσεων μερίδας
της ηγεσίας του ΠΙΣ δεν
εκφράζει την πλειοψηφία του
ιατρικού κόσμου που επιδιώκει πραγματικά την εφαρμογή
του ΓεΣΥ, και σε καμιά περίπτωση η κοινωνία δεν μπορεί
να τελεί υπό την ομηρία οποιασδήποτε ομάδας γιατρών
που απεργάζονται την ανατροπή της πορείας εφαρμογής
του ΓεΣΥ.

6. Ο Οργανισμός προχωρεί
χωρίς καθυστέρηση με την
υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως καθορίζει ο
Νόμος, και καλεί κάθε ιατρό ή
ομάδα ιατρών να συνεργαστεί
εποικοδομητικά μαζί του έτσι
ώστε εκεί και όπου απαιτείται
να γίνουν οι απαραίτητες
ρυθμίσεις, διορθώσεις και
βελτιώσεις για την ομαλή
εφαρμογή του ΓεΣΥ προς όφελος του συνόλου των πολιτών.

θα αναδειχθούν και τα προβλήματα, τα
κενά. Χρειάζεται υπομονή, αντοχή και
προπαντός συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων. Η μαγική συνταγή δεν
υπάρχει, ούτε κουμπί, που μόλις το
πατήσει κάποιος θα ξεκινήσει αμέσως
η εφαρμογή του Σχεδίου.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ συναφώς ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέντευξή
του στον «Φιλελεύθερο», 30/12/2018,
είχε διατυπώσει τα εξής:
Πρώτον, όσες αντιδράσεις και να
υπάρξουν, η Κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αναβάλει ή να ακυρώσει την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, με την πρώτη
φάση να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης
από την 1η Ιουνίου του νέου έτους.
Δεύτερον, στοίχημα για την Κυβέρνηση
είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας.
Αυτά αποτελούν και μια απάντηση σε
όσους θεωρούν πως τα προσωπικά ή
άλλα συμφέροντα μπορούν να αποτρέψουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα
είναι χρήσιμη και θα έχει αποτελέσματα στην κοινωνία.
ΟΣΟΙ διαφωνούν να μην μετέχουν. Είναι
δικαίωμα τους. Θα πρέπει, όμως, το
ΓεΣΥ να αφεθεί να προχωρήσει.
Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
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Σ

τις απεργιακές συνελεύσεις
των εργαζομένων της οικοδομικής βιομηχανίας που
πραγματοποιήθηκαν σε όλες
τις επαρχίες οι εργαζόμενοι
έχουν εκφράσει την αποφασιστικότητά τους ότι θα συνεχίσουν τον δίκαιο αγώνα τους,
μέχρις ότου η ηγεσία της Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών αλλάξει στάση και βάλει
επιτέλους, σε πράξη τις γραπτές της δεσμεύσεις.
Στη Λευκωσία, οι απεργοί
πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο οίκημα της ΠΕΟ, όπου
οι ηγέτες των συντεχνιών ΣΕΚ,

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κλιμάκωση των μέτρων αν χρειαστεί
Χιλιάδες οικοδόμοι μέλη των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, κατήλθαν την περασμένη
εβδομάδα σε παγκύπρια προειδοποιητική απεργία εκφράζοντας την έντονη απογοήτευση τους για την απαράδεκτη στάση που τηρεί η εργοδοτική πλευρά να αθετεί τα
συμφωνηθέντα. Οι οικοδόμοι δεν ζητούν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από
ρυθμισμένες σχέσεις εργοδότησης και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
Της Δέσποινας Ησαϊα

ΠΕΟ, ΔΕΟΚ επεσήμαναν πως
ότι η απεργία δεν είναι μεν

αυτοσκοπός αλλά είναι έτοιμοι
για κλιμάκωση των μέτρων αν
χρειαστεί.
Σχεδόν ομόφωνα,

κατόπιν

μυστικής ψηφοφορίας, των
Διοικητικών Συμβουλίων των
Συντεχνιών Οικοδόμων, εξουσιοδοτήθηκαν οι ηγεσίες των
συντεχνιών όπως προχωρή-

σουν αν χρειαστεί σε κλιμάκωση των μέτρων, εάν δεν υπάρξει άμεση επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει στην
οικοδομική βιομηχανία.
Η απαράδεκτη στάση που
τήρησε η εργοδοτική πλευρά,
απορρίπτοντας τα συμφωνηθέντα, δείχνει, όπως τονίστηκε,
την πραγματική της πρόθεση,
που δεν είναι άλλη από τη
διαιώνιση της κατάστασης
που επικρατεί στην οικοδομική
βιομηχανία, με τις πολλές
παραβιάσεις της συλλογικής
σύμβασης, και κατ’ επέκταση,
των εργατικών νομοθεσιών.

√ Οι εργαζόμενοι εξουσιοδότησαν τις ηγεσίες των συντεχνιών

Γιαννάκης Ιώαννου, γγ Ομοσπονδίας Οικοδόμων:

του κλάδου των οικοδόμων όπως προχωρήσουν αν χρειαστεί
στην κλιμάκωση των μέτρων
Ανδρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

«Δεν είναι αργά η εργοδοτική πλευρά να τιμήσει τη συμφωνία
της. Για μας η απεργία δεν είναι αυτοσκοπός»
√ Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον οικοδομικό κλάδο

σύρει τους εργαζόμενους σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Αθέτηση
συμφωνιών και παραβίαση της συλλογικής σύμβασης δεν άφηνουν
άλλο περιθώριο στους εργαζόμενους που διεκδικούν τα αυτονόητα

Ε

Λυπηρό να καταφεύγουν οι εργαζόμενοι
σε απεργιακά μέτρα για το αυτονόητο

ίναι μιας μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση
σε παγκύπρια βάση που στέλνει ξεκάθαρα
μηνύματα. Είναι λυπηρό, οι εργαζόμενοι να
καταφεύγουν σε απεργίες για να διεκδικήσουν το αυτονόητο.
Σε μια χρονική συγκυρία που η οικονομία
συνεχίζει να ανακάμπτει και να αναπτύσσεται, όπου ο κλάδος των οικοδομών παρουσιάζει στοιχεία ανάκαμψης με το ύψος της
παραγωγικότητας να ξεπερνά το 15%, εμείς
ζητούμε να ανανεωθεί η συλλογική σύμβαση
μέσα στο πλαίσιο της κατοχύρωσης της ποιότητας και της αξιοπρέπειας των
εργαζομένων, πρόσθεσε. «Ένας στόχος που είναι αδιαπραγμάτευτος και στη
βάση της νομοθετικής ρύθμισης των βασικών όρων της συλλογικής σύμβασης
ώστε αφενός να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα σε εργαζόμενος, αλλά
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις».
Υπήρξε πεδίο συνεννόησης μέσα από τη διαβούλευση εργοδοτών – εργαζομένων
αλλά δυστυχώς η εργοδοτική πλευρά αθέτησε όσα η ίδια συμφώνησε. Θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο και έδαφος, για να οδηγηθεί η όλη διαδικασία προς
το σωστό αποτέλεσμα ώστε να αρθούν τα απεργιακά μέτρα και να επέλθει η
ειρήνη στον κλάδο των κατασκευών.

• Στις προτεραιότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων
τίθεται πάντοτε η αξιοπρέπεια των εργαζομένων
στους χώρους εργασίας. Όταν η αξιοπρέπεια υπονομεύεται,
τρίζει συνθέμελα η εργασιακή ομαλότητα
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ

Οικοδόμοι: Παρών μέχρις ότου ο εργοδότης
τηρήσει τις συμφωνίες του

Στο επίκεντρο οι προθέσεις της διεύθυνσης
για αναδιοργάνωση του εμπορικού τμήματος

Σ

οβαρές ανησυχίες και επιφυλάξεις
εξέφρασαν οι εργαζόμενοι μέλη της
ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ και της αντίστοιχης συντεχνίας της ΠΕΟ για την αναδιοργάνωση
στην οποία επιχειρεί να προβεί η εταιρεία Α/φοι Λανίτη στο Εμπορικό τμήμα.
Το όλο ζήτημα τέθηκε προς συζήτηση
στη γενική συνέλευση των εργαζομένων
στην ΚΟΚΑ - ΚΟΛΑ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο
οίκημα της ΣΕΚ.

Απαράβατος κανόνας να εφαρμόσουν
τις συμφωνίες
Εμπιστευόμαστε τη συντεχνία μας γιατί
χειρίζεται το όλο ζήτημα με πολλή υπευθυνότητα.
Εμείς οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούμε να
απεργούμε. Αλλά δυστυχώς μας αναγκάζουν
αφού όταν συμφωνείς σε κάτι δεν μπορείς
ξαφνικά να το αθετείς. Αυτό είναι κανόνας
απαράβατος σε όλες τις συνθήκες της ζωής μας

Χριστάκης Γεωργίου

Οι ηγεσίες των δύο συντεχνιών άκουσαν

τις ανησυχίες των εργαζομένων αφού η
αναδιοργάνωση θα επιφέρει αναπόφευκτα μείωση του προσωπικού, αλλά
και αλλαγή στα καθήκοντα τους, αφού
θα επιφορτισθούν με περισσότερες
ευθύνες.
Οι συντεχνίες θα συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις ενώ προχθές Δευτέρα σε
προκαθορισμένη συνάντηση με την
διεύθυνση μεταφέρθηκαν οι ανησυχίες
των εργαζομένων.

Σεβασμός της αξιοπρέπειας μας!
Οφείλουν οι εργοδότες να σέβονται
την αξιοπρέπεια μας στην εργασία. Μόνο
τότε θα υπάρχουν ομαλές εργασιακές σχέσεις.
Ελπίζουμε πως σύντομα θα κάνουν δεύτερες
σκέψεις ώστε να μην ωθηθούν οι εργαζόμενοι
να λάβουν επιπρόσθετα εργασιακά μέτρα
Πέτρος Μαυρομμάτης

Διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε
Δεν είναι αυτοσκοπός οι απεργίες
αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε
να παραβιάζεται η συλλογική σύμβαση.
Ο κάθε εργαζόμενος απλά διεκδικεί αυτά
που δικαιούται. Τίποτα περισσότερο
Αντώνης Λαζάρου

Οι εργοδότες να σέβονται τα συμφωνηθέντα

Κώστας Καρατσιόλης

Αναμένουμε από την εργοδοτική πλευρά
να βάλει νερό στο κρασί της. Οι εργοδότες να
σεβαστούν τα συμφωνηθέντα. Μόνον
με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθει
η εργασιακή ομαλότητα. Δεν διεκδικούμε τίποτα περισσότερο από αυτά που δικαιούμαστε

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Πρόσω ολοταχώς για το Παγκύπριο Συνέδριο
στις 10 Οκτωβρίου 2019

Π

ρόσω ολοταχώς για το Παγκύπριο
Συνέδριο της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ για τις 10
Οκτωβρίου του 2019, απεφάσισε το
γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Το γενικό συμβούλιο σε συνεδρία του
την περασμένη εβδομάδα στο οίκημα
της ΣΕΚ απεφάσισε την επιτάγχυνση
των διαδικασιών και προετοιμασιών
ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά για τη
διεξαγωγή του Παγκυπρίου Συνεδρίου,
το οποίο θα καθορίσει τους στόχους για
την επόμενη τετραετία.

Επίσης εξετάστηκαν τα οργανωτικά και
οικονομιία αποτελέσματα του 2018. Ο
γ.γ. της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την αύξηση των μελών,
μετά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης και συνεχάρη τον μηχανισμό της
Ομοσπονδίας για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν. Έγινε επίσης
αναφορά στις σαράντα Παγκύπριες και
εργασιακές συμβάσεις που έληξαν 31
Δεκεμβρίου 2018 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το 2019.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

• Tι επισημαίνει πανεπιστημιακή μελέτη

Η καλή διάθεση των εργαζομένων
αποφέρει και καλύτερη απόδοση

Ο δεκάλογος της επιτυχίας
και της επαγγελματικής ευτυχίας

Σ

τους σημερινούς έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, η εργασία είναι επιφορτισμένη με
πολλά καθήκοντα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις
που στις πλείστες των περιπτώσεων υποσκάπτουν
την αίσθηση της χαράς στην εργασία, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική για την ποιοτική απόδοση
των εργαζομένων. Πώς μπορείτε να βρείτε την ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον και γιατί είναι τόσο
σημαντική; Τα ευτυχισμένα άτομα στην εργασία είναι
πάντα πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά και ταυτό-

• Τα ευτυχισμένα άτομα στην εργασία είναι
πάντα πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά
και ταυτόχρονα, έχουν περισσότερα κίνητρα
και διάθεση για επαγγελματική ανέλιξη

Ο

ι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μεγάλα και μακράς διάρκειας επιτεύγματα στη ζωή τους,
επαγγελματικά και άλλα, είχαν
τελείως διαφορετικές συνήθειες
και συμπεριφορές από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έρευνα του
Harvard Business School διαπιστώνει πως οι επιτυχημένοι και παράλληλα
χαρούμενοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι
κάθε καινούρια επαφή
παρέχει μια ευκαιρία
για ανάπτυξη.

Πρώτον, από τον τρόπο που σκεφτόμαστε.

Έχουν φτάσει εκεί που βρίσκονται ακριβώς επειδή σκέφτονταν διαφορετικά απ’
άλλους ανθρώπους ακολουθώντας δικό τους κώδικα συνηθειών. Φυσικά, το να κολυμπάτε ενάντια στο ρεύμα,
σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να
είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και
κινδύνους.

Δεύτερον, από την προσέγγιση που έχουμε στα
καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν γύρων μας

Ποιες είναι όμως αυτές οι συνήθειες σύμφωνα με την έρευνα;

Τρίτον, από τις αντιδράσεις μας σε αυτά. Η επαγγελματική ζωή μας δε διαφέρει σε κάτι! Για επιτυχημένη καριέρα και στοχευμένη ζήτηση για θέσεις
εργασίας, εφαρμόστε την ίδια τακτική. Είναι πολύ
πιθανό να μη βρείτε αμέσως και εύκολα τη θέση
εργασίας των ονείρων σας. Μην απογοητεύεστε!
Αναζητήστε εναλλακτικές, ερευνήστε περισσότερο
τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει ή προσπαθήστε να δικτυωθείτε προκειμένου να βρείτε αυτό
που σας ταιριάζει και που θέλετε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην
εργασία σήμερα και, μέσω αυτών ένας υποψήφιος
μπορεί, πέρα από τη δικτύωση να βρει τις κατάλληλες συμβουλές για εργασία, να συντάξει το βιογραφικό του αλλά και να έρθει σε επαφή με εταιρείες
εύρεσης εργασίας ώστε να δει από κοντά τον τρόπο
λειτουργίας τους και πώς μπορούν να τον βοηθήσουν στην εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας
για εσάς. Η ευτυχία στην εργασία εξαρτάται επίσης
και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργαζόμαστε.

1. Είναι παθιασμένοι

χρονα, έχουν περισσότερα κίνητρα και διάθεση για
επαγγελματική ανέλιξη. Όταν ένας εργαζόμενος νιώθει καλά, αυτό αποτυπώνεται στον τρόπο εργασίας
του αλλά και στα συνεχή αποτελέσματα που φέρνει.
Η καλή διάθεση των εργαζομένων αποφέρει και
καλύτερη απόδοση. Σύμφωνα με έρευνες, η ευτυχία
στη ζωή μας εξαρτάται από τρία πράγματα:

Σημαντικές πηγές από τις οποίες τα άτομα αντλούν
ευτυχία μέσα από το επαγγελματικό τους περιβάλλον είναι οι εξής:
- Οι δυνατότητες για έλεγχο των καταστάσεων,
δηλαδή συμμετοχή στο έργο, στη λήψη αποφάσεων,
πρωτοβουλίες, ενεργητική συμμετοχή στα δρώμενα
ενός οργανισμού.
- Η σαφήνεια στο έργο που έχει αναλάβει κανείς, η
θετική ανατροφοδότηση και οι καλές μελλοντικές
προοπτικές.
- Η καλή επαφή με τους άλλους, τόσο ποιοτική όσο
και ποσοτική
- Το ικανοποιητικό εισόδημα
- Η αναγνώριση της σημαντικότητας του έργου
- Η μελλοντική εξέλιξη της καριέρας
- Η ισότητα και η αξιοκρατία μέσα στο εργασιακό
περιβάλλον.

Αφιερωθείτε πλήρως σ’ αυτό που
επιθυμείτε και επνεύστε και
άλλους ανθρώπους να κάνουν το
ίδιο. Οι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο
ενδιαφέροντα, έχουν πάθη, και
αφοσιώνονται ολοκληρωτικά σ’
αυτά.
2. Κολυμπάνε ενάντια στο ρεύμα
Υπάρχει λόγος που οι επιτυχημένοι
και ευτυχισμένοι άνθρωποι τείνουν
να είναι λίγο διαφορετικοί. Για να
είστε πραγματικά επιτυχημένοι και
ευτυχισμένοι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα πάθη και τις αξίες
σας, ανεξάρτητα από το κόστος.
Το να κολυμπάτε ενάντια στο
ρεύμα, σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε και κινδύνους.
3. Τελειώνουν αυτό που αρχίζουν
Οι ερευνητές κατέληξαν ότι μια
μεγάλη ιδέα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αν δεν εκτελεστεί από
κάποιον. Οι πιο επιτυχημένοι και
ευτυχισμένοι άνθρωποι φέρνουν
τις ιδέες τους σε πέρας και γνωρίζουν καλά ότι ένα όραμα παραμένει ασήμαντο μέχρι να ενεργοποιηθεί.
4. Είναι ανθεκτικοί
Οι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι σε μακροπρόθεσμη βάση, έχουν μάθει να κάνουν
λάθη, να μοιάζουν σαν ηλίθιοι, και
να προσπαθούν ξανά και ξανά. Σε
μια πρόσφατη μελέτη στο Κολέγιο
William & Mary, οι ερευνητές διεξήγαν συνεντεύξεις σε πάνω από 800
επιχειρηματίες και διαπίστωσαν
ότι οι πιο επιτυχημένοι απ’ αυτούς
είχαν δύο κρίσιμα στοιχεία: ήταν
φοβεροί στο να φανταστούν την
αποτυχία, και έτειναν στο να μην
τους νοιάζει τι πίστευαν οι άλλοι
άνθρωποι γι αυτούς. Με άλλα
λόγια, οι πιο επιτυχημένοι επιχει-

• Οι επιτυχημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι κάθε καινούρια
επαφή παρέχει μια ευκαιρία για ανάπτυξη
ρηματίες έβλεπαν την αποτυχία ως
ένα μικρό και απαραίτητο βήμα
στη διαδικασία για την επίτευξη
των στόχων τους.
5. Δίνουν προτεραιότητα στην
υγεία τους
Όσο

και

δίνουν λύσεις σε προβλήματα,
δημιουργείται μία αίσθηση προσωπικής αποτελεσματικότητας
που παράγει θετικά συναισθήματα
και βελτιώνει την απόδοση.
7. Γιορτάζουν τις επιτυχίες των
άλλων ανθρώπων
Οι ανασφαλείς άνθρωποι
αμφιβάλλουν συνεχώς για τη
σημασία τους, και εξαιτίας
αυτού, προσπαθούν να κλέψουν τα φώτα της
δημοσιότητας και να
επικρίνουν
τους
άλλους, προκειμένου
να αποδείξουν την
αξία τους. Οι άνθρωποι με αυτοπεποίθηση, από την άλλη
πλευρά, δεν ανησυχούν για την αξία τους,
καθώς έχουν επενδύσει
στη σημασία της αυτοαξίας τους εσωτερικά,
γεγονός που τους επιτρέπει να δούν όλα τα
θαυμάσια πράγματα
που άλλοι άνθρωποι
έχουν καταφέρει.
8. Ζουν έξω από τα
καθιερωμένα

√ Υπάρχει ένας ισχυρός
δεσμός μεταξύ της υγείας
σας, της επιτυχίας και
της ευτυχίας σας
αν δεν το πιστεύετε, υπάρχει ένα
ισχυρός δεσμός μεταξύ της υγείας
σας, της ευτυχίας και της επιτυχίας. Καθημερινές συνήθειες όπως
ένας καλός ύπνος, (καταπολεμά το
στρες, βελτιώνει τη συγκέντρωση
και είναι απαραίτητος για τη την
καλή διάθεσή), μία υγιεινή διατροφή (βοηθά στη συγκέντρωση), και
μία εντατική άσκηση (σημαντική
για τα επίπεδα ενέργειας και εμπιστοσύνης), συμβάλλουν σημαντικά
στην επιτυχία και στην ευτυχία του
ανθρώπου.
6. Δεν στέκονται σε προβλήματα
Οι επιτυχημένοι και χαρούμενοι
άνθρωποι δε δίνουν δεκάρα για τα
προβλήματα που βρίσκονται στο
δρόμο τους, καθώς πιστεύουν ότι
είναι πιο αποτελεσματικοί όταν
επικεντρωθούν στις λύσεις. Οι
ίδιοι πιστεύουν ότι μ’ αυτό τον
τρόπο, με την εστίαση δηλαδή σε
ενέργειες που βελτιώνουν και

Οι επιτυχημένοι και
ευτυχισμένοι άνθρωποι
έχουν φτάσει εκεί που βρίσκονται
ακριβώς επειδή σκέφτονταν διαφορετικά απ’ άλλους ανθρώπους.
Ενώ οι άλλοι άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει μία άνετη και ασφαλή
ζωή, οι επιτυχημένοι άνθρωποι
βρίσκονται εκεί που βρίσκονται
γιατί αμφισβητούν και ρισκάρουν,
εκθέτοντας μονίμως τον εαυτό
τους σε νέες ιδέες.
9. Είναι ανοιχτόμυαλοι
Το να συναναστρέφεστε με ανθρώπους διαφορετικούς από εσάς και
να προσπαθείτε να τους επιβάλλετε τις δικές σας απόψεις, είναι
λάθος. Οι επιτυχημένοι και παράλληλα χαρούμενοι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι κάθε καινούρια
επαφή παρέχει μια ευκαιρία για
ανάπτυξη. Θα βοηθούσε αν μπαίνατε στη θέση του άλλου ατόμου
και καταλάβετε πως η οπτική τους
είναι λογική (τουλάχιστον, σε
αυτούς). Ένας πολύ καλός τρόπος
για να κρατήσετε το μυαλό σας
ανοικτό, είναι να προσπαθήσετε να
κρατήσετε τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον ή χρήσιμο πράγμα από κάθε
συνομιλία που έχετε.

10. Δεν αφήνουν κανέναν να περιορίσει τη χαρά τους
Όταν η αίσθηση της ευχαρίστησης και της ικανοποίησης σας εξαρτάται από τη σύγκριση του εαυτού σας με τους άλλους, δεν είστε πλέον
κύριοι του εαυτού σας και της δικής σας ευτυχίας. Οι επιτυχημένοι και
ευτυχισμένοι άνθρωποι αισθάνονται καλά για κάτι που έχουν κάνει οι
ίδιοι, δεν αφήνουν τις απόψεις ή τα επιτεύγματα του καθενός να επηρεάσουν τη ψυχολογία τους. Ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι
άνθρωποι για σας σε κάθε δεδομένη στιγμή, ένα πράγμα είναι σίγουρο
- ποτέ δεν είστε τόσο καλοί ή κακοί όσο λένε ότι είστε.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η

ΣΕΚ αυτή την κρίσιμη
ώρα δεν πρόκειται να
ανεκτεί καμία αναβολή και
κανένα πισωγύρισμα, ούτε
πρόκειται να αφήσουμε το
θέμα του ΓεΣΥ να παραπεμφθεί στις «ελληνικές καλένδες».

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ΣΕΚ δεν θα αποδεκτεί πισωγυρίσματα
στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
και τον Οργανισμό Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλης Μιχαήλ
σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
με θέμα του Γενικό Σχέδιο Υγείας στο σωματείο «Ζηδρος» στα
Πολεμίδια Λεμεσού.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από
συνταξιούχους μέλη της ΠΕΣΥΣ
- ΣΕΚ, στην παρουσία του
επαρχιακού γραμματέα του
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού Τίτου Τιμοθέου του επαρχιακού οργανωτικού Φλώρου
Φλώρου και του γραμματέα
συνταξιούχων ΣΕΚ Μιχάλη
Ρώσση ο κ. Μιχαήλ, είχε την
ευκαιρία να αναλύσει και να
ενημερώσει τον τρόπο λειτουργίας του ΓεΣΥ και την σημαντικότατη ωφελιμότητα του στην
Κυπριακή Κοινωνία.
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• Ο αγγ της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ ενημέρωσε συνταξιούχους
για το ΓεΣΥ, στο πλαίσιο μιας καθολικής προσπάθειας της ΣΕΚ
να διαφωτίσει τους πολίτες για τον τρόπο λειτουργίας
της μεγαλεπήβολης μεταρρύθμισης

άλλου είδους συμφέροντα να
θέσουν την υγεία των πολιτών
σε δεύτερη μοίρα.

Συλλογική η ευθύνη
για εφαρμογή του ΓεΣΥ

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα αποτελέσει μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να
έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας.

Η ευθύνη για την υλοποίηση
μιας τέτοιας μεγάλης κοινωνικής μεταρρύθμισης είναι συλλογική, αφορά όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα την κυβέρνηση και όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα που ομόφωνα ψήφισαν στις 16 Ιουνίου 2017 τις
σχετικές νομοθεσίες. Συνεπώς
ακούγεται υποκριτικό και ασυνεπές προς το σύνολο της κοινωνίας, κάποιοι πολιτικοί
σήμερα στο παρά ένα να
μεταλλάσσουν τις θέσεις τους.

Και κατέληξε: Η λειτουργία του
ΓεΣΥ στα χρονικά πλαίσια που
ομόφωνα έθεσε η βουλή δοκιμάζει, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια
ολόκληρου του κυπριακού
πολιτικού συστήματος. Το ΓεΣΥ
δεν βαραίνει μόνο τον Οργανι-

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε,
η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει πολιτικά, κομματικά, οικονομικά και

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις
εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής Χ-Van με επαγγελματική άδεια φορτηγού μέχρι
7,5 τόνους
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα - Βοηθός
Κουζίνας
- Σερβιτόροι - Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«Όπου οι μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι ή έχουν μειωθεί, πρέπει να αυξηθούν»

Σ

αφή θέση υπέρ της αύξησης των
μισθών των εργαζομένων στις χώρες
της Ε.Ε. είτε έχουν μειωθεί είτε έχουν μείνει στάσιμοι τάσσεται ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Λούκα Βισεντίνι.

έναντι των υπολοίπων, με τις γυναίκες και
τους νέους να ωφελούνται ειδικότερα.
Στήριξη στη διατήρηση και ενίσχυση του
θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης

Ο γγ της ETUC τόνισε ότι οι μισθοί φτώχειας δεν αποτελούν τρόπο αντιμετώπισης
της κρίσης και καλεί τις κυβερνήσεις να
επενδύσουν σε ποιοτικές θέσεις εργασίας
για να υπάρξει πρόοδος στο μέλλον.
Η πεμπτουσία των επισημάνσεων του κ.
Βισεντίνι είναι οι ακόλουθες:
Η υπεράσπιση και η βελτίωση των μισθών
και των εργασιακών συνθηκών είναι πρώτιστο καθήκον για τα συνδικάτα
Η οικονομική κρίση του 2007-2008 και τα
αντιδημοκρατικά και εσφαλμένα μέτρα
που ελήφθησαν για να αντιμετωπιστεί,
δημιούργησαν μια πολιτική και κοινωνική
κρίση που διεύρυνε τις ανισότητες μεταξύ
των χωρών και των κοινωνιών και απείλησε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τελευταία δεκαετία έχει καταστεί απαιτητική όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και
για το ευρωπαϊκό κίνημα των συνδικάτων
και παρά την ανάκαμψη, η λιτότητα δεν
έχει ακόμη πεθάνει. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πειθούς των ευρωπαϊκών οργανισμών να
αλλάξουν την προσέγγισή τους. Ασκήσαμε
πιέσεις για περισσότερη ευελιξία στους
προϋπολογισμούς που θα επιτρέψει τις
φιλικές προς την ανάπτυξη επενδύσεις, σε
συνθήκες παροχής καλύτερων δημόσιων
υπηρεσιών, θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, που θα ανακουφίσουν τους εργαζόμενους. Τα μέτρα που προβλέπονται στον
ευρωπαϊκό πυλώνα για τα κοινωνικά
δικαιώματα έχουν καθυστερήσει πολύ και
χρειάζονται προσαρμογές τόσο στο νομο-

• Δηλώσεις του γενικού γραμματέα
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
Λούκα Βισεντίνι
θετικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των
πολιτικών, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα
συστήματα κοινωνικής προστασίας, του
κοινωνικού διαλόγου, των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, να αυξηθούν οι μισθοί
και οι συντάξεις και να βελτιωθούν οι
εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα. Η
υπεράσπιση και η βελτίωση των μισθών
και των εργασιακών συνθηκών είναι πρώτιστο καθήκον για τα συνδικάτα.

Η συμμετοχή στα συνδικάτα είναι κλειδί
για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα
Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
συνέδεσε τη μείωση του εργατικού συνδικαλισμού με το διογκούμενο χάσμα στην
κατανομή των εισοδημάτων. Η επίθεση
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει
υπονομεύσει περαιτέρω τους συνδικαλιστικούς φορείς και ενίσχυσε το καθοδικό
«σπιράλ» στους μισθούς. Τα πρόσφατα
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού
Ινστιτούτου επιβεβαιώνουν τα πλεονεκτήματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Για παράδειγμα στην Πορτογαλία, τα ωρομίσθια των εργαζομένων που είναι μέλη
συνδικάτων είναι κατά 20% υψηλότερα

Η νέα ευρωπαϊκή ηγεσία, τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο, πρέπει να
παράσχει πραγματική στήριξη στη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των δικαιωμάτων των συνδικάτων, προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι χαμηλές αμοιβές έχουν συμβάλει
στη σημερινή φτώχεια
Η έκρηξη της ανεργίας δημιούργησε νέα
μοντέλα εκμετάλλευσης των εργαζομένων,
όπως είναι η επισφαλής εργασία, η κίβδηλη αυτοαπασχόληση, η προσωρινή ή περιστασιακή εργασία και οι συμβάσεις με
μηδενικό ωράριο. Οι χαμηλές αμοιβές
έχουν συμβάλει στη σημερινή φτώχεια,
διαλύοντας τις ζωές περίπου του ενός
τετάρτου των Ευρωπαίων και σχεδόν του
ενός τρίτου των νέων. Όπου οι μισθοί
έχουν παραμείνει στάσιμοι ή έχουν μειωθεί
πρέπει να αυξηθούν. Οι χαμηλές αμοιβές
και η άνιση κατανομή πλούτου ζημιώνουν
τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία. Μεταξύ του 1994 και του 2014, η
αυξανόμενη ανισότητα στα εισοδήματα
κόστισε στην ευρωπαϊκή οικονομία ως και
10% απώλειες στην οικονομική παραγωγή,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.
Όπως αποδεικνύεται, οι χώρες με τεράστιες διαφορές στη διανομή εισοδήματος
πλήττονται από υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας, ενώ τα πλήγματα επεκτείνονται
στους κόλπους της κοινωνίας και της υγείας. Οι χαμηλές αμοιβές είναι συνδεδεμένες
με χαμηλούς δείκτες υγείας, χαμηλές
προσδοκίες για τη ζωή και επώδυνες
εργασιακές συνθήκες και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματικοί κίνδυνοι.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Tέρμα οι μπριζόλες και τα παϊδάκια

Η

ανθρωπότητα πρέπει να
περικόψει δραστικά την κατανάλωση κρέατος, έως και κατά
90%, για να αποφύγει την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής στο
μέλλον, αναφέρουν οι επιστήμονες στην πιο ολοκληρωμένη μέχρι
σήμερα επιστημονική μελέτη τους
για το πώς οι διατροφικές επιλογές επηρεάζουν το περιβάλλον.
Επιπλέον, θεωρούν αυτή τη μείωση του κρέατος αναγκαία για να
τραφεί ο παγκόσμιος πληθυσμός
που θα έχει φθάσει τα δέκα δισεκατομμύρια το 2050, αλλά και για
να αντιμετωπισθεί η λειψυδρία.

Η εκτροφή ζώων παράγει μεγάλες ποσότητες «αερίων του θερμοκηπίου» (ιδίως μεθανίου), αποψιλώνει τεράστιες εκτάσεις πρασίνου που θα μπορούσαν να
απορροφήσουν
ατμοσφαιρικό
διοξείδιο του άνθρακα ή να καλλιεργηθούν, ενώ χρησιμοποιεί και

απαράδεκτα υψηλές ποσότητες
νερού, εντείνοντας έτσι το φάσμα
της λειψυδρίας (υπολογίζεται ότι
μισό κιλό μοσχαρίσιου κρέατος
απαιτεί σχεδόν 7.000 λίτρα νερό
για να παραχθεί και να φθάσει
στο πιάτο του καταναλωτή).

Οι επιστήμονες ζητούν να υπάρξει μια παγκόσμια στροφή προς
μια πιο φυτική διατροφή, παράλληλα με την καθοριστική μείωση

τουλάχιστον κατά 50% της τροφής που σπαταλιέται και καταλήγει στα σκουπίδια, καθώς και
με μια γενικότερη βελτίωση των
γεωργικών πρακτικών με τη βοήθεια της τεχνολογίας (λιγότερη
και πιο «έξυπνη» κατανάλωση
νερού για άρδευση, ανακύκλωση
λιπασμάτων, νέες ποικιλίες υψηλότερων αποδόσεων κ.ά.).
Ένα από τα προτεινόμενα μέτρακλειδιά θεωρείται η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση κρέατος –
πράγμα που ασφαλώς πιο εύκολα
λέγεται παρά γίνεται. Η μελέτη
προβλέπει όμως ότι έως το 2050,
εξαιτίας τόσο της συνεχούς αύξησης των εισοδημάτων ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και
του αριθμού των κατοίκων του
πλανήτη, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις σημερινές διατροφικές επιλογές μπορεί να
αυξηθούν κατά 50% ώς 90%.
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Πώς να ανακουφιστείτε
από το κρύωμα
1. Αν είστε κρυωμένοι, διαλύστε 10 σταγόνες
αιθέριο έλαιο θυμαριού σε 20 ml αμυγδαλέλαιο ή ηλιέλαιο και κάντε με αυτό εντριβές στο
θώρακα 2 φορές την ημέρα. Γρήγορα θα νιώσετε πολύ καλύτερα. Δεν ενδείκνυται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

2. Ο κουρκουμάς σε συνδυασμό με το τζίντζερ

είναι ένα από τα φαρμακευτικά ντουέτα της
φύσης. Αν θέλετε λοιπόν να αναρρώσετε γρήγορα από ένα κρυολόγημα, βράστε μία κούπα
νερό με 1/2 κουταλάκι τριμμένο τζίντζερ και
1/2 κουταλάκι σκόνη κουρκουμά. Μόλις βράσει,
κατεβάστε το από τη φωτιά και αφήστε το 10
λεπτά να απελευθερώσει τις ουσίες του. Σουρώστε
το,προσθέστε του μέλι και λεμόνι και πιείτε το πριν
κρυώσει.

3.

Κλασική αλλά πάντα αποτελεσματική συνταγή
είναι το μέλι με το λεμόνι για το βήχα. Σε ένα μπρίκι ζεσταίνετε το χυμό ενός λεμονιού και 2 κουταλάκι μέλι. Ανακατεύετε καλά μέχρι να διαλυθεί το μέλι
και το πίνετε σε δύο δόσεις μέσα στην ημέρα. Το
μέλι δρα ως μαλακτικό στο λαιμό και έτσι μαλακώνει το βήχα, ενώ το λεμόνι διαθέτει αντισηπτικές
και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

Τα μυστικά των οσπρίων

Μεγάλη απάτη με όσους έχουν λογαριασμό Netflix

Ό

σοι έχουν λογαριασμό στη
δημοφιλή πλατφόρμα Netflix
θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί εάν δουν ένα ύποπτο μήνυμα στο mail τους.

μητή να ανανεώσει τα στοιχεία
του.

Με την τεράστια άνοδο
που σημειώνουν οι συνδρομές στο Netflix, ήταν
αναμενόμενο να κάνουν
την εμφάνισή τους επιτήδειοι, προσπαθώντας να
εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα.
Η νέα τακτική λοιπόν που χρησιμοποιούν είναι να στέλνουν mail,
στο οποίο ζητούν από το συνδρο-

σελίδα όπου θα καλείται να μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες
όπως π.χ. στοιχεία τραπεζικού
λογαριασμού, κωδικούς
κτλ.
Μόλις
γίνει
αυτό,
ουσιαστικά έχουν δώσει
πρόσβαση σε τρίτο στο
λογαριασμό τους, ο
οποίος σε λίγο θα έχει...
αδειάσει.

Αν δεν καταλάβει οτι πρόκειται
για απάτη, τότε θα βρεθεί σε μία

Γι΄ αυτό και η US Federal
Trade Commission εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας από
όλους τους συνδρομητές να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ελληνικές ταινίες γυρισμένες στην Κύπρο

Κ

ατά την περίοδο που ο ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν σε ανοδική πορεία, με τη μια
επιτυχία να διαδέχεται την άλλη,
πολλές ήταν οι ταινίες που γυρίστηκαν στην Κύπρο, όταν το
σενάριο έδενε με την ιστορία, το
φυσικό τοπίο ή τις ομορφιές του
τόπου μας. Το 1961, ο Ερρίκος
Θαλασσινός γύρισε το αστυνομικό θρίλερ «Ο θάνατος θα ξανάρθει» που ήταν παραγωγή της
Φίνος Φιλμ. Έπαιξαν οι Δημήτρης
Παπαμιχαήλ, Νέλλη Αγγελίδου,
Δέσπω Διαμαντίδου, Μέλπω
Ζαρόκωστα, κ.ά. Το 1968, η ταινία «Μπροστά στην αγχόνη»,
βασίζεται στον απελευθερωτικό
αγώνα του 1955 - 59 με τους
Πέτρο Φυσσούν, Μάρω Κοντού,
Μιχάλη Νικολινάκο, Μυράντα
Μυράτ, Ανδρέα Μπάρκουλη, Ρίτα
Μουσούρη, Μαίρη Λαλοπούλου
κ.ά. Το σενάριο και η σκηνοθεσία
ήταν του Κώστα Ασημακόπουλου.
Επίσης, την ίδια χρονιά ο Γιώργος
Τζιώρτζης και η Νίκη Τριανταφυλλίδη ήταν οι πρωταγωνιστές
στον «Μυστικό γάμο του Γρηγόρη

Αυξεντίου» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Η υπόθεση αναφέρεται
στον κρυφό αρραβώνα του
Κύπριου αγωνιστή που την
παραμονή του θανάτου του,
παντρεύεται την κοπέλα του.

Το 1969 ο Κώστας Δούκας μας
παρουσίασε το φιλμ: «Δάκρυα και
διπλοπενιές». Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Κακκαβάς, Δούκισσα,
Έφη Οικονόμου, Νίτσα Τσαγανέα,
Ανδρέας Ποταμίτης, Δήμητρα
Δημητριάδου, Όλγα Ποταμίτου.
Την επόμενη χρονιά γυρίστηκε το
αισθηματικό δράμα «Αναστενάζουν οι πενιές» του Κώστα Δούκα.
Στο έργο έλαβαν μέρος ο δημοφιλής τραγουδιστής Τόλης Βοσκό-

πουλος, η Δήμητρα Δημητριάδου,
η Έλλη Κυριακίδου, ο Θεόδουλος
Μωρέας, η Γιώτα Μεζίτη κ.ά. Το
1970 η Φίνος Φιλμ γύρισε ορισμένες σκηνές στο Συριανοχώρι Μόρφου και στο ξενοδοχείο Λήδρα
Πάλλας στη Λευκωσία της δραματικής ταινίας «Υπολοχαγός
Νατάσα» του Νίκου Φώσκολου με
τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Κώστα Καρρά,
Ελένη Ζαφειρίου κ.ά.
Το 1971 οι Ορέστης Λάσκος και
Λάκης Μιχαηλίδης μας παρουσίασαν την κωμωδία «Διακοπές
στην Κύπρο μας» με τους Νίκο
Δαδινόπουλο, Δώρα Σιτζάνη,
Διονύση
Παπαγιαννόπουλος,
Νίκο Παντελίδη, Δήμητρα Δημητριάδου, Γιώργο Κάππη, Κώστα
Παπαμαρκίδη, Όλγα Ποταμίτου,
Ανδρέα Μουσουλιώτη κ.ά. Στο
φιλμ βλέπουμε την Κερύνεια, την
Αμμόχωστο, την Πάφο, τη Λευκωσία και άλλα μέρη της Κύπρου.
Άλλες ταινίες γυρισμένες στην
Κύπρο ήταν η «Εταιρεία θαυμάτων», «Το νησί της Αφροδίτης»
κ.ά.

Όσπρια, από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα. 6 συμβουλές για μεγαλύτερη απόλαυση.
Τα όσπρια είναι τόσο θρεπτικά που πρέπει να τα
καταναλώνετε χειμώνα καλοκαίρι. Αν ωστόσο έχετε
βαρεθεί να τα καταναλώνετε σούπα μπορείτε να τα
απολαμβάνετε σαλάτα ή πλακί στον φούρνο με
ντομάτα, πιπεριές, καρότα, κρεμμύδια, σκόρδο και
ελαιόλαδο. Δείτε λοιπόν μερικά μυστικά για να τα
μαγειρέψετε με επιτυχία.
Ολα τα όσπρια θέλουν 10 με 15 ώρες μούλιασμα,
εκτός από τη φακή και τη φάβα που τους αρκεί ένα
2ωρο για να μουλιάσουν.
Υπολογίζετε ½ φλιτζάνι όσπρια για κάθε μερίδα
φαγητού.
Οταν τα κάνετε σούπα υπολογίστε τριπλάσιο σε
ποσότητα νερό από τα όσπρια. Με άλλα λόγια για
1 μερίδα φαγητό βάζετε ½ φλιτζάνι όσπρια και 1½
φλιτζάνι νερό.
Ρίχνετε το αλάτι προς το τέλος του μαγειρέματος
γιατί όταν το ρίχνετε από την αρχή ξεφλουδίζει και
ανοίγει τα όσπρια.
Η σόδα μπορεί να κάνει τα όσπρια πιο εύπεπτα και
βραστερά, αλλά καταστρέφει τη βιταμίνη B1 των
οσπρίων.
Αν αλλάζετε επίσης συχνά το νερό κατά το μούλιασμα, τότε πετάτε και ένα μέρος των θρεπτικών
συστατικών τους που διαλύονται σε αυτό.

Σοβαρά … αστειάκια
Η ΠΕΘΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ
Ήταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. Θέλοντας
να δει ποιος την αγαπάει περισσότερο αποφάσισε να πάει στη θάλασσα με τον κάθε ένα από
αυτούς. Πάει με τον πρώτο, μπαίνει στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται τότε ο γαμπρός της θα
την σώσει. Την άλλη μέρα θα βρει έξω από το
σπίτι του μια Mercedes κι ένα σημείωμα: "Σε ευχαριστώ που με έσωσες. Την άλλη εβδομάδα πάει με
τον δεύτερο κάνοντας το ίδιο κόλπο. Ο γαμπρός
της την έσωσε και την άλλη μέρα βρήκε έξω από
το σπίτι μια Mercedes με το ίδιο σημείωμα.
Πάει με τον τρίτο. Η πεθερά του πνίγεται αλλά
αυτός δεν την έσωσε. Την άλλη μέρα στην κηδεία
βρίσκει έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το
μήνυμα.
"Σε ευχαριστώ που με έσωσες, ο πεθερός σου".
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Αβοκάντο: «6» λόγοι για να το βάλεις τώρα στη διατροφή σου

Τ

ο αβοκάντο είναι ένας από
τους πιο νόστιμους καρπούς
που υπάρχουν, ενώ είναι εξαιρετικά ευέλικτος, καθώς η γεύση
του ταιριάζει σε πολλά πιάτα.
Επιγραμματικά, είναι πιο πλούσιο σε κάλιο ακόμα και από τη
μπανάνα, είναι από τα λίγα
φρούτα με υψηλές ποσότητες
πρωτεΐνης, είναι πραγματική αποθήκη καλών
λιπαρών, έχει αντιγηραντικές ιδιότητες και η
λίστα δεν έχει τελειωμό.
Είναι προστάτης της
καρδιάς. Το αβοκάντο
είναι γεμάτο μονοακόρεστα και πολυακόρεστα
λίπη και ω-3, τα οποία
μειώνουν τα επίπεδα
χοληστερόλης στο αίμα, αποτελώντας κατά συνέπεια "ασπίδα" ενάντια στις καρδιακές παθήσεις.
Έχει άφθονα αντιοξειδωτικά. Το
αβοκάντο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά τα οποία προστατεύουν
τα κύτταρα από τις ελεύθερες
ρίζες. Τα φρέσκα αβοκάντο περιέχουν, ειδικότερα, λυκοπένιο και βκαροτένιο, τα οποία είναι σημαντικά καροτενοειδή αντιοξειδωτικά
που προστατεύουν την κυτταρική
υγεία.
Είναι γεμάτο βιταμίνες. Ο καρπός
του αβοκάντο είναι γεμάτος με
πάνω από 20 σημαντικές για τον
οργανισμό μας βιταμίνες κυρίως
από τις οικογένειες K, C, B, και E

και ιχνοστοιχεία. Πιο ειδικά, είναι
καλή πηγή βιταμίνης Β5 (παντοθενικό οξύ), βιταμίνης Κ, μαγνησίου,
φωσφόρου, σιδήρου και περιέχει
περισσότερο ευεργετικό για την
αρτηριακή πίεση κάλιο ακόμα και
από τη διάσημη για αυτόν τον
λόγο, μπανάνα. Πόσο περισσότερο; Ένα αβοκάντο έχει περίπου 975

• Σε περίπτωση που
δεν σου αρέσει η γεύση του,
μην ξεχνάς πως μπορείς
να το χρησιμοποιήσεις
ως μάσκα ομορφιάς
χιλιοστόγραμμα, ενώ μία μπανάνα
περίπου 490.
"Ξέρει" από πρωτεΐνη. Σε αντίθεση με πολλά φρούτα, το αβοκάντο
περιέχει πολλή πρωτεΐνη. Περίπου
100 γραμμάρια αβοκάντο περιέχουν 2 γραμμάρια πρωτεΐνης.
Πρόκειται, βασικά, για ένα από τα
πιο πλούσια σε πρωτεΐνη φρούτα
που υπάρχουν στη φύση. Και
μάλιστα, μιλάμε για "καλής ποιότητας" πρωτεΐνη, η οποία σε αντί-

Κάνει πιο νόστιμα και υγιεινά τα
φαγητά. Το αβοκάντο
μπορεί να αντικαταστήσει επάξια (και εύκολα)
το βούτυρο ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό που
χρησιμοποιούμε για το
ψήσιμο γλυκών, ψωμιών
και μπισκότων, χάρη
στην κρεμώδη υφή του,
προσθέτοντας στη γεύση
και αυξάνοντας τον
"βαθμό" υγείας των πιάτων μας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλά θα κάνεις μερικά πράγματα να τα δεις από διαφορετική σκοπιά
και να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις
μερικές καταστάσεις, που μόνο προβλήματα σου φέρνουν. Ίσως κάποιο
πρόσωπο της εμπιστοσύνης σου να σε
βοηθήσει με τις συμβουλές του – αν
φυσικά αποφασίσεις να του ανοίξεις
την καρδιά σου.
Ταύρος: Η μέρα θα σου φέρει ειδήσεις
που θα σε αναστατώσουν και θα σε
προβληματίσουν. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να μην
αποσυντονιστείς γιατί θα χάσεις το
πρόγραμμά σου και θα μείνουν πίσω
αρκετές υποχρεώσεις που πρέπει να
τελειώνουν. Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς
να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις,
μίλησε με τους δικούς σου ανθρώπους
και ζήτησε τη βοήθειά τους. Είναι εκεί
για να σου την προσφέρουν.
Δίδυμοι: Ξεκινάς τη μέρα σου με πολύ
μεγάλη ενεργητικότητα και με τη θέληση
να κάνεις πάρα πολλά στους τομείς
που σε απασχολούν στην ζωή σου.
Κοίταξε να μετριάσεις λίγο τον ενθουσιασμό σου γιατί ο έναστρος ουρανός
κρύβει αρκετές ανατροπές και εκπλήξεις. Μην κάνεις καμία υπερβολή και
μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Σκέψου
και μετά πράξε.
Καρκίνος: Πολλά πράγματα αρχίζουν
και μπαίνουν σε μια σειρά γεγονός που
σου προσφέρει απόλυτη ικανοποίηση.
Επειδή όμως υπάρχει πιθανότητα να
αντιμετωπίσεις δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γύρω σου και τα λόγια
σου να μην γίνονται κατανοητά, προσπάθησε να είσαι σαφής στις κουβέντες σου και μην προσπαθήσεις να
μπερδέψεις τους συνομιλητές σου, γιατί

στο τέλος εσύ θα είσαι ο ζημιωμένος.
Λέων: Είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή,που σε εμποδίζει να βάλεις σε
τάξη διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρισμός και η ένταση θα
είναι το χαρακτηριστικό αυτής της
μέρας, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και
πρέπει να είσαι ήρεμος και συνετός σε
ό,τι επιχειρήσεις να κάνεις. Περίεργα
συναισθήματα θα σε διακατέχουν γι’
αυτό προτίμησε να περάσεις το βράδυ
σου με δικά σου άτομα, για να νιώσεις
καλύτερα.
Παρθένος: Μπορείς να κάνεις σημαντικές αλλαγές και να αντιμετωπίσεις
μερικά πράγματα με περισσότερη
ψυχραιμία αυτήν την μέρα. Πρέπει να
προγραμματιστείς περισσότερο για να
διεκπεραιώσεις τις πολυάριθμες υποχρεώσεις σου. Μην ανησυχείς όμως,
γιατί η κοινωνικότητά σου θα είναι στα
ύψη της και θα σε βοηθήσει σημαντικά.
Επιπλέον θα μπορείς να λύσεις πολλά
προβλήματα του παρελθόντος, με τον
ιδανικότερο τρόπο.
Ζυγός: Η μέρα δημιουργεί περίεργες
συνθήκες για εσένα. Κάποιες συζητήσεις και σχόλια που δε γνώριζες θα
φτάσουν στα αφτιά σου και θα σε προβληματίσουν, αλλά δεν πρέπει να ανακόψουν την πορεία και το πρόγραμμα
που έχεις βάλει στα σχέδιά σου. Η θετική όψη της ημέρας ευνοεί να πάρεις
αποφάσεις που θα βελτιώσουν την
καθημερινότητά σου και καλό είναι να
εκμεταλλευτείς αυτή την συγκυρία.
Σκορπιός: Πάρα πολλές υποχρεώσεις
και αρκετό άγχος. Ενδέχεται να βγουν
στην επιφάνεια θέματα προβληματικά,
που έχουν σχέση με την οικογένεια. Θα
έχεις πάρα πολλές εναλλαγές και θετι-

SUDOCOU

θεση με εκείνη από μερικά κρέατα
είναι έτοιμη για χρήση από τον
οργανισμό στην ολότητά της, από
τη στιγμή της κατανάλωσης. Το
αβοκάντο διαθέτει, επίσης, 18 από
τα πιο σημαντικά αμινοξέα απαραίτητα στη σύνθεση πρωτεΐνης
στο σώμα.

Φροντίζει το δέρμα και τα μαλλιά. Σε περίπτωση πάντως, που
δεν σου αρέσει η γεύση του, μην
ξεχνάς πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως μάσκα ομορφιάς.
Τα αντιοξειδωτικά, τα αμινοξέα, οι
βιταμίνες Ε και C και τα έλαια που
περιέχει, βοηθούν στην επανόρθωση των μαλλιών, στην ενυδάτωση
της επιδερμίδας και ακόμα και στη
μείωση των ρυτίδων, σύμφωνα με
μελέτες. Αν το αβοκάντο δεν είναι
ώριμο, μπορείς να το βάλεις σε μία
χαρτοσακούλα μαζί με ένα μήλο ή
μία μπανάνα. Η συγκατοίκηση με
αυτά τα φρούτα, θα επιταχύνει τη
διαδικασία ωρίμανσης του αβοκάντο.

κές εξελίξεις. Κατάλληλη στιγμή για να
αναδιοργανώσεις πολλά από αυτά που
μέχρι τώρα σου έφερναν στασιμότητα
και σε εκνεύριζαν.
Αιγόκερως: Θα υιοθετήσεις μια διαφορετική στάση απέναντι σε όσα σε απασχολούν. Η δυναμική και αποφασιστική
σου πλευρά θα πάρει το πάνω χέρι και
θα ξεπεράσεις καταστάσεις που σε
στενοχωρούν μια και καλή. Κινήσου με
εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να
δημιουργήσεις μια καλύτερη καθημερινότητα.
Τοξότης: Πρέπει να είσαι προσηλωμένος στους στόχους σου και να μην
ξεφεύγεις από τις ιδέες σου, όσο κι αν
τρίτα άτομα θα προσπαθήσουν να σου
αλλάξουν γνώμη. Από τη στιγμή που
γνωρίζεις τι είναι αυτό που θες, μπορείς εύκολα να το διεκδικήσεις. Στο
οικογενειακό σου περιβάλλον, θα
εισβάλλει ένα άτομο που μπορεί να
ταράξει τις μεταξύ σας ισορροπίες.
Αιγόκερως: Πολλά από τα ζητήματα
που σε απασχολούσαν τον τελευταίο
καιρό έχουν μπει σε μια σειρά και όλα
εξελίσσονται όπως ακριβώς θέλεις,
αγαπητέ Αιγόκερε. Η Πέμπτη ευνοεί τα
σχέδιά σου που βρίσκονται σε καλό
δρόμο και εσύ έχεις τη δυνατότητα να
ξεπεράσεις ακόμα και κάποια εμπόδια
που σε καθυστερούσαν.
Ιχθείς: Θα δημιουργούνται λάθη από
τρίτα πρόσωπα και μάλιστα από εκεί
που δεν τα περιμένεις και καλό θα είναι
να είσαι σε συνεχή εγρήγορση, για να
αποφύγεις τα προβλήματα που θα
δημιουργηθούν. Το μυαλό σου θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην
εμμένεις στις λεπτομέρειες των θεμάτων.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια με κλιθαράκι
Υλικά:
Για τα κεφτεδάκια:
500 γρ μοσχαρίσιο κιμά, διπλοαλεσμένο
1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, 1/2 αυγό, χτυπημένο
2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, λίγο πλήρες γάλα
3 κλαδάκια μαϊντανό, ψιλοκομμένο, 1 ΚΣ ελαιόλαδο
1/2 κγ αλάτι, 1/8 κγ πιπέρι, 150 γρ χαλλούμι σε κυβάκια
Για το κριθαράκι:
1 λίτρο ζωμό κρέατος ή 1 λίτρο νερό και 1 κύβο μοσχαρί
4 ΚΣ ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένο , 800 γρ ντομάτες τριμμένες
1 ΚΣ πελτέ ντομάτας, 1 κγ ρίγανη, 1 κγ αλάτι
1/2 κγ πιπέρι, 300 γρ κριθαράκι
100 γρ κεφαλογραβιέρα τριμμένη, για γαρνίρισμα
μαϊντανό για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:
Για τα κεφτεδάκια αναμιγνύω καλά σε ένα μπολ τον κιμά, το
αυγό, το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το
πιπέρι. Βρέχω καλά το μπαγιάτικο ψωμί μέσα στο γάλα, το
στραγγίζω και το θρυμματίζω κι αυτό στο μπολ αφαιρώντας
την κόρα. Ανακατεύω όλα τα υλικά να γίνει ένα ομοιογενές
μείγμα και πλάθω με αυτό μπαλίτσες βάζοντας στο κέντρο
κάθε μιας από ένα κομματάκι χαλλούμι. Τα βάζω στο ψυγείο
για 30 λεπτά.
Σε μια κατσαρόλα με μεγάλο πάτο ζεσταίνω 2 ΚΣ ελαιόλαδο
και βάζω τα κεφτεδάκια να σοταριστούν εξωτερικά για 2
λεπτά περίπου από κάθε πλευρά και τα βγάζω σε ένα πιάτο.
Στην ίδια κατσαρόλα βάζω άλλες 2 ΚΣ ελαιόλαδο και ρίχνω το
κρεμμύδι με τη ρίγανη και τα αφήνω να μαλακώσουν.
Προσθέτω το σκόρδο με τον πελτέ, τα αφήνω 1/2 λεπτό να
καβουρδιστούν και ρίχνω τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι και
τις αφήνω να βράσουν για 15 λεπτά. Βάζω το 1/4 από το
ζωμό (βραστό) στη σάλτσα μαζί με το κριθαράκι και τα κεφτεδάκια, σε μέτρια φωτιά τα αφήνω να βράσουν για 10 - 15
λεπτά (ακολουθώ τις οδηγίες της συσκευασίας των ζυμαρικών), προσθέτοντας σταδιακά ζωμό όταν χρειάζεται μέχρι να
βράσουν. Ενδιάμεσα ανακατεύω απαλά με την κουτάλα το κριθαράκι.
Σερβίρω γαρνίροντας με φρέσκο μαϊντανό και τριμμένη κεφαλογραβιέρα συνοδεύοντας με φρέσκο ή φρυγανισμένο ψωμί.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Η «Φρονιμάδα» των πολιτικών

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 4/2019 13/2/2019
150.000 ............. 45960

100 .................... 43185

1.000 ................. 40844

100 .................... 37353

400 .................... 39284

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

100 .................... 43980

400 .................... 18715

100 .................... 50813

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 790 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

400 .................... 34279

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

200 .................... 39758
200 .................... 33963
200 .................... 41433

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

200 .................... 57687
200 .................... 34936
200 .................... 32794

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

200 .................... 32316
200 .................... 21291
200 .................... 32683
200 .................... 31339
200 .................... 25579
100 .................... 26900
100 .................... 59016

100 .................... 48851
100 .................... 39269
100 .................... 58720
100 .................... 17209
100 .................... 56053
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
6808, 3902
Από €20 οι λήγοντες
083
Από €10 οι λήγοντες
322, 420
Από €4 οι λήγοντες
55, 28

σε
σε
σε
σε

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Νεκρολούλουδα αγάπης για τη Γεωργία Ψειμάδα
από τα παιδιά της Κύπρου

Ό

ταν η ψυχή δημιουργεί χρώματα, αποκτώντας
πνοή για να δώσει ανάσες ζωής ως αντίδοτο
στην προσφυγιά μας, οι έννοιες δημιουργούν γράμματα και λέξεις που σχηματίζουν ένα όνομα γλυκό κι’
αγαπημένο, την άλλη μας μάνα ωσάν η γαλανόλευκη
Ελλάς- γλυκιά κι’ αγαπημένη μας, Γεωργία Ψειμάδα.
Σε γνωρίσαμε στην παιδική μας ηλικία, προσφυγόπουλα τότε, κι’ εσύ μας αγκάλιασες με ζέση και τρυφερότητα. Στο υστέρημά σου μας φρόντισες βασιλικά
κι’ ανθρώπινα, τα λόγια σου στοργικά και μητρικά,
ομοίως το βλέμμα και το χάδι σου.
Μ’ ένα χαμόγελο στοχαστικό η καλημέρα σου, που
κράτησε για χρόνια πολλά σαν καθημερινή ανάγκη και
αυθόρμητο χρέος, από εκείνο το καλοκαίρι του 74,
μέχρι και σήμερα που ο καλός Θεός σε πήρε κοντά του.
Κρατάμε, με νοσταλγία τα λόγια κουράγιου και δύναμης, αυτά που μαζί με την αγάπη σου μας στήριξαν
στα δύσκολα και σε όλα όσα μας δίδαξες μέσα από
την αυθεντική, ατόφια Ελληνική σου ματιά και αγάπη.
Εκείνη την τραγική περίοδο για την Κύπρο, το καλοκαίρι του 1974, φρόντισες σαν δικά σου παιδιά τα
κυπριώπουλα των παιδικών κατασκηνώσεων στον
Άγιο Ανδρέα Αττικής, και στη συνέχεια τα φιλοξένησες
ως να ήταν δικά σου παιδιά, μαζί με άλλες ελληνίδες
μάνες, στο δικό σου σπίτι για αρκετούς μήνες και μέχρι

να επιστρέψουν στην
Κύπρο. Μια αγάπη, που
συνέχισες αδιάκοπα να
δίδεις και τα επόμενα χρόνια που για όλα τα παιδιά
της Κύπρου που φιλοξενήθηκαν στις παιδικές
κατασκηνώσεις.
Η αγάπη σου βέβαια για τα
παιδιά της Κύπρου υπήρχε
πάντοτε μέσα στην καρδιά σου, πολύ πριν το 1974.
Τρανή απόδειξη, κάποια τσαλακωμένα, κιτρινισμένα
αποκόμματα ελληνικών εφημερίδων του 1957 που
φύλαγες με καμάρι και περηφάνια στο ερμάρι του σπιτιού σου, με τα ποιήματα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
τα οποία μας έδειχνες όταν σε επισκεπτόμαστε στο
σπίτι σου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

Γλυκιά μας μάνα Γεωργία Ψειμάδα, σ’ αποχαιρετάμε
τούτη τη στιγμή που το φτερούγισμα της ψυχής σε
οδηγεί εκεί όπου πραγματικά και αιώνια ανήκειςκαλό παράδεισο, μ’ ένα τεράστιο ευχαριστώ ευγνωμοσύνης, για όσα μας έδωσες με ανιδιοτέλεια, απλόχερα
κι’ αληθινά.
Αιωνία θα είναι η μνήμη σου, ομοίως και η δική μας
ευγνωμοσύνη προς εσένα.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2019, είναι:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών3 - 0
ΘΟΙ Καπέδων – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 3 - 1
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΠΑΟ Κάτω Μονής
3-1
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
4-2
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου 1 - 3

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ
Το προσεχές Σαββατοκύριακο επαναρχίζει το
Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ ως ακολούθως.
Επίλεκτη Κατηγορία
Θ.Ο.Ι. Πύργου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
15.10.18
7.30 μ.μ. Κ.Πολεμιδιών
Α.Ε Τραχωνίου- ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
12.10.18
7.30 μ.μ. Τραχωνίου
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού-ΣΕΚ Αγ. Αθανασίου
13.10.18
3,30 μ,.μ. Τραχωνίου
Σ & Π Ζακακίου – F.C. INERNATIONAL
13.10.18
3.30 μ.μ Ζσακακίου
Α’ Κατηγορία
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
14.10.18
3.30 μ.μ. Καθολικής
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα
13,10.18
3,30 μ.μ. Καλογεροπούλειο
ΕΥΡ. ΝΟΥΡΟΣ Απεσιας –ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
13.10.18
3.30 μ.μ
ΠΑΕ/ΔΙΓΕΝΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
13,10.18
3.30
Υψωνα
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
14.10.18
3,30 μ.μ. Κ.Πολεμιδιών

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας, συνεχίζει τη διεξαγωγή των
αγώνων κατάταξης (PLAY OFF) στις 22 - 25/2/19 με τις
πιο κάτω συναντήσεις:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, Παρασκευή ώρα
19.30΄
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Σάββατο ώρα
15.00΄
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Δευτέρα ώρα
19.30΄
Οι αγώνες του Σαββατοκυρίακου δεν διεξήχθησαν λόγω
των καιρικών συνθηκών.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΛΛΩΝ: ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΥΖΟΧΟ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
ΜΟΝΗ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ
Η οδυνηρή ήττα του Διγενή Μόρφου στο
Λιοπέτρι έδωσε την ευκαιρία στην ΟΜΟΝΟΙΑ
Ψευδά να ανέλθει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η μάχη για την πρώτη θέση
προβλέπεται αμφίρροπη. Η 3η στη βαθμολογία Ξυλοτύμπου, έφερε άγονη ισοπαλία με
αντίπαλο τον Κούρρη. Σπουδαία εκτός έδρας
νίκη για τον Χαλκάνορα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ

τρογγυλοκάθησε στη κορυφή του
Ολύμπου ο Απόλλωνας με το τρίποντο που πήρε εξαιτίας της δικαίωσης
του στο πολύκροτο θέμα Ουζόχο.
Ο αθλητικός δικαστής κατακύρωσε με
3-0 υπέρ του ΑΠΟΛΛΩΝΑ τον αγώνα με
την ΑΝΟΡΘΩΣΗ λόγω αντικανονικής
συμμετοχής
του
τερματοφύλακα
Φράνσις Ουζόχο. Από την ΑΝΟΡΘΩΣΗ
αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί από την Α’ φάση
του πρωταθλήματος ενώ χάνει και τους
τρεις από τον αγώνα με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ.
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ προσφεύγει στο Εφετείο
κατά της απόφασης του αθλητικού
δικαστή. Ο πρόεδρος της Ανδρέας
Παντελή τόνισε ότι η απόφαση του ΚΟΑ
ήταν εγκληματική εκφράζοντας τη
βεβαιότητα ότι θα λάμψει η αλήθεια. Η
ΑΝΟΡΘΩΣΗ με το -9 έμεινε εκτός πρώτης εξάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ανάμεικτα αισθήματα στους φίλους του
πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ άφησε η αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η ισοφάριση έφερε

ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ

Μ

ετά το στραβοπάτημα με τον Ορφέα την
περασμένη εβδομάδα, ο πρωτοπόρος
Ηρακλής Γερολάκκου υπέστη οδυνηρή ήττα
στην έδρα του από τον Ροτσίδη, μειώνοντας
την διαφορά από την Εληά στους δύο βαθμούς. Η ομάδα του Λυθροδόντα λύγισε την
αντίσταση της Ασπίδας Πύλας και ατενίζει με
αισιοδοξία την πορεία της προς τον τίτλο.

• +3 στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, -9 στην ΑΝΟΡΘΩΣΗ η οποία προσφεύγει
στο Εφετείο για προσβολή της απόφασης
• Αμφισβητείται πλέον η πρωτοκαθεδρία ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ συνεχίζει
την ανοδική εκπληκτική πορεία της
• ΑΠΟΛΛΩΝ: Καθάρισε την ΑΛΚΗ αναμένοντας το ντέρμπου
με τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ
• Η ΑΕΛ λύγισε τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ μειώνοντας την απόσταση
από την κορυφή
• Σαφώς βελτιωμένη η ΟΜΟΝΟΙΑ κοίταξε στα μάτια την «Κυρία»
η οποία υστέρησε σημαντικά
χαμόγελα αλλά η ανισορροπία στις
γραμμές της ομάδας προβληματίζει
βαθύτατα. Οι γραμμές «σπάνε» εύκολα
όταν η ομάδα αναζητεί το τέρμα κάτι
που πρέπει να διορθωθεί άμεσα προκειμένου να μην αμφισβητηθεί ο πρωταγωνιστικός του ρόλος. Θετικό για τον
ΑΠΟΕΛ, η άμεση προσαρμογή των επιθετικών αποκτημάτων στο πνεύμα της
ομάδας.
Η ΑΕΚ του Ι. Ιδιάκεθ κοίταξε στα μάτια
τον μεγάλο αντίπαλο της και λίγο έλειψε να γευθεί το πιο γλυκό τρίποντο της
χρονιάς.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έκαμψε την αντίσταση
της ΑΛΚΗΣ στο «Αμμόχωστος» και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στην κορυφή. Το
ίδιο ισχύει και για την συμπολίτιδα του
ΑΕΛ η οποία κατάφερε να λυγίσει στο
«Τσίρειο» την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ κρατώντας με νύχια και με δόντια την 2η θέση
μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο. Η ομάδα του Σ. Πουρσαϊτίδη
πάλεψε μέχρι τέλους αλλά υπέκυψε
στην ανωτερότητα της αντιπάλου.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σείσθηκε το ποδοσφαιρικό
οικοδόμημα από την υπόθεση
του δελτίου υγείας του Φ. Ουζόχο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σαφώς βελτιωμένη αλλά και ανώτερη
από την αντίπαλο της, η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν
τα κατάφερε στο «Α. Παπαδόπουλος»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

να πάρει το τρίποντο από την «Μ.
Κυρία». Οι πράσινοι που είχαν δύο
δοκάρια, δικαιούνται να αισιοδοξούν
για καλύτερες μέρες. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
φάνηκε επηρεασμένη από τα τεκταινόμενα της υπόθεσης Ουζόχο.
Η ΔΟΞΑ και ο ΕΡΜΗΣ του Χρύση Μιχαήλ
πήραν από ένα βαθμό στην μεταξύ τους
αναμέτρηση. Η προσφυγική ομάδα μένει
χωρίς νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές
ενώ η ομάδα της Αραδίππου έχει να
γευθεί το τρίποντο εδώ και 13 παιχνίδια.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έ

στω και δύσκολα ο Ολυμπιακός απέδρασε με το τρίποντο από το Πέρα Χωρίο Νήσου διατηρώντας την
απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους μνηστήρες.
Χρυσοφόρο τρίποντο πέτυχε στην Αραδίππου ο ΑΡΗΣ διατηρώντας την επαφή του με τους πρωτοπόρους.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε η Αναγέννηση
Δερύνειας στην Ορόκλινη, που την εδραιώνει στην 5η
θέση. Άλμα σωτηρίας για τον Ονήσιλο Σωτήρας που κέρδισε την Καρμιώτισσα φθάνοντας το ΘΟΪ στη 8η θέση. Η
ομάδα της Λακατάμιας μετά από κακή εμφάνιση ηττήθηκε
εκτός από την πολύ καλή Αγία Νάπα. Ο αγώνας Εθνικού Οθέλλου αναβλήθηκε λόγω βροχών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Βρυξέλλες: Συμφωνία για ίδρυση
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
Στις 14 Φεβρουαρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
κατέληξαν σε συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας [ΕΑΕ]

Δ

ίκαιη κινητικότητα. Η ΕΑΕ θα στηρίξει τη δίκαιη
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της
ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά. Θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους
πολίτες, θα διευκολύνει το έργο των κρατών μελών
και θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Θα βοηθήσει τις εθνικές
αρχές να καταπολεμήσουν την απάτη και την κατάχρηση και θα καταστήσει την κινητικότητα ευκολότερη για τους πολίτες. Πρόκειται για ένα σημαντικό
βήμα για μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη. Περίπου 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή
εργάζονται σήμερα σε άλλο κράτος μέλος. Η ΕΕ έχει
αναπτύξει ένα σημαντικό σύνολο νομοθεσίας για τη
ρύθμιση διαφορετικών πτυχών της κινητικότητας,
συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων
και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.
Ωστόσο, η αποτελεσματική εκτέλεση των ενωσιακών
κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη απαιτεί διαρθρωμένη
συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων
εθνικών αρχών, καθώς και πόρους για κοινές δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση κοινών επιθεωρήσεων ή η κατάρτιση εθνικών υπαλλήλων για την
αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων.
Καθήκοντα ΕΑΕ
• υποστήριξη των κρατών μελών κατά την παροχή
πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις·
• διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και υποστήριξή τους μέσω συντονισμένων και κοινών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταπολέμηση της κατάχρησης, της απάτης και της αδήλωτης εργασίας·
• διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις διαφορών.
Στήριξη Υπηρεσιών Απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή
Αρχή Εργασίας θα έχει την αρμοδιότητα να στηρίζει
το δίκτυο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης
(EURES). Θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της
συνεργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας. Οι δραστηριότητές της θα αφορούν τους
κανόνες σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού
δυναμικού και την απόσπαση των εργαζομένων, τον
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ειδική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών.
Δεν θα δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο
ΕΕ και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν πλήρως υπεύθυνα για την εκτέλεση των εργασιακών κανόνων και
των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης.
Τα οφέλη. Θα εξορθολογίσει τις υφιστάμενες δομές
και θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη, ώστε να
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των
κανόνων, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών αρχών. Ο εξορθολογισμός
αυτός θα αποφέρει επίσης οικονομικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων φορέων σε επίπεδο ΕΕ θα επιτρέψει την εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, με την υποστήριξη της
Αρχής Εργασίας, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να
εισπράττουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
πλήρως και πιο αποτελεσματικά απ' ό,τι μέχρι σήμερα.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

• Επιστολή γ.γ ΣΕΚ στους υπουργούς Οικονομικών και Υγείας

Η λειτουργία του ΓεΣΥ να μην διαταράξει κοινωνικές
ισορροπίες που σχετίζονται με συνταξιοδοτικές παροχές

Η

ΣΕΚ ζητά τάχιστη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας
έτσι ώστε η εφαρμογή του ΓεΣΥ
να μην ανατρέπει κοινωνικές
ισορροπίες οι οποίες απορρέουν
από τα ωφελήματα που άπτονται των συνταξιοδοτικών παροχών.
Αυτό επισημαίνεται σε επιστολή
του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα προς τους
υπουργούς Οικονομικών και Υγείας
Χάρη Γεωργιάδη και Κωνσταντίνο
Ιωάννου, αντιστοίχως. Το περιεχόμενο της επιστολής παρατίθεται στη συνέχεια.
«Αναφορικά με τη διαπίστωση για
τη μη εξαίρεση των Ταμείων Προ-

• Η ΣΕΚ αξιώνει άμεση
τροποποίηση της σχετικής
νομοθεσίας ώστε η εφαρμογή του ΓεΣΥ να λειτουργήσει υποστηρικτική για
το σύνολο της κοινωνίας
νοίας και των ευρύτερων Συνταξιοδοτικών Ταμείων και παροχών
από τη Νομοθεσία που αφορά τη
λειτουργία του ΓεΣΥ, παρακαλώ
όπως σημειωθούν τα πιο κάτω:

1.

Φαίνεται ότι έχει υιοθετηθεί
αυτούσια η αναφορά στον καθορισμό της έννοιας του εισοδήματος
όπως αυτή προκύπτει στον Περί
Φορολόγησης του Εισοδήματος
Νόμο, χωρίς να συμπεριληφθεί η
πρόνοια του εν λόγω Νόμου που
αφορά τις εξαιρέσεις.

2. Ως θέμα αρχής, όποιες παροχές

λαμβάνονται στη βάση του συνταξιοδοτικού ωφελήματος (π.χ.
Ταμεία Προνοίας, εφάπαξ ποσά
των Ταμείων Σύνταξης), επιβάλ-

λεται όπως εξαιρούνται από τις
όποιες φορολογικές επιβαρύνσεις,
μέσα και στο πλαίσιο για αναβάθμιση και βελτίωση των συνταξιοδοτικών παροχών που προωθεί η
Κυβέρνηση.

3.

Τα ποσά που ενδεχομένως να
προκύπτουν από τη μη εξαίρεση
αυτών των παροχών δεν έχουν
συνυπολογιστεί στον σφαιρικό
προϋπολογισμό του ΓεΣΥ και δεν
επηρεάζουν τον προϋπολογισμό
του ΟΑΥ.
Με βάση τα πιο πάνω, η ΣΕΚ ζητά
ηόπως προωθηθεί άμεσα η απαι-

τούμενη τροποποίηση στη Νομοθεσία, έτσι ώστε η εφαρμογή του
ΓεΣΥ να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το σύνολο της κοινωνίας
χωρίς να ανατρέπει άλλες κοινωνικές ισορροπίες οι οποίες προκύπτουν από τα ωφελήματα που
σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές
παροχές.»
Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στην
υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου και τον Πρόεδρο του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Θωμά Αντωνίου.

Ανδρέας Φ. Μάτσας γγ ΣΕΚ

Αναμένουμε διόρθωση
Αυτή η πρόνοια ενσωματώθηκε εκ παραδρομής και για τη ΣΕΚ είναι
δεδομένο ότι δεν πρόκειται να γίνει φορολόγηση των ταμείων προνοίας, έτσι ώστε ο θεσμός να συνεχίσει να έχει βασικό ρόλο ως ο δεύτερος
συνταξιοδοτικός πυλώνας. Την ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια σε
συνεννόηση με την αρμόδια εποπτκή αρχή με σκοπό να αναβαιμιστεί ο
δεύτερος πυλώνας, είναι αδιανόητο να μπαίνουν φορολογίες οι οποίες θα λειτουργήσουν ως αντικήνητρο. Η ΣΕΚ έχει κάνει διαβήματα προς
την εκτελεστική εξουσία και τον ΟΑΥ για διόρθωση της στρέβλωσης
που σημειώθηκε.

11ο Επαρχιακό Συνέδριο ΣΕΚ Αμμοχώστου

Ο

ι εργασιακές προκλήσεις που
αναφύονται καθημερινά αλλά
και τα προβλήματα στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία που ταλανίζουν
χιλιάδες εργαζόμενους ντόπιους
και κοινοτικούς, θα τεθούν στο
μικροσκόπιο του 11ου Επαρχιακού
Συνεδρίου του Ελεύθερου Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου που θα
πραγματοποιηθεί στο Σάββατο 2
Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο
NISSI BEACH στην Αγία Νάπα

Την επίσημη έναρξη εργασιών του
συνεδρίου θα κηρύξει ο προεδρεύων του συνεδρίου, γενικός οργα-

• Σάββατο,
2 Μαρτίου 2019
νωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα

απευθύνουν ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ενώ ομιλία θα
εκφωνήσει ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος
Καράς.
Τα οργανωτικά και οικονομικά
αποτελέσματα θα αναλυθούν από
τον οργανωτικό και ταμία του
εργατικού κέντρου Ανδρέα Κωμωδίκη και Κωστάκη Κυριάκου, αντίστοιχα.

Ένα δισ. ευρώ το «δωρεάν» ρεύμα προς τα κατεχόμενα

Σ

το ποσό των €272.546.000
ανέρχεται το κόστος της ανείσπρακτης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Πύλα και στις
κατεχόμενες περιοχές για την
περίοδο 1964-2017 χωρίς να
περιλαμβάνεται ο τόκος που θα
αναλογούσε πάνω στο οφειλόμενο
ποσό κάθε έτους. Σε μια τέτοια
περίπτωση, το συνολικό ποσό της
οφειλής προς την ΑΗΚ θα ξεπερ-

νούσε το €1 δισ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΗΚ, που ενδεικτικά παραθέτουμε πιο κάτω,
προκύπτει ότι το κόστος της ανείσπρακτης ηλεκτρικής ενέργειας
ανέρχεται τα τελευταία χρόνια
κατά μέσο όρο στο €1 εκατ. περίπου ετησίως συμπεριλαμβανομένων των τόκων που αναλογούν
στα οφειλόμενα ποσά.

ρονται σε εμπιστευτική επιστολή

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέ-

Περδίκης στις 9/10/2015.

που απέστειλε στη Βουλή με ημερομηνία 14/2/2019 ο υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Λακκοτρύπης
σε απάντηση σχετικής ερώτησης
που του απηύθυνε μέσω της κοινοβουλευτικής οδού ο Γιώργος

